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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 ős-
termelők (ideértve a családi gazdálkodókat 
is) és a mezőgazdasági tevékenységet foly-
tató egyéni vállalkozók adókötelezettségére 
vonatkozóan, ugyanis a  szabályozás figye-
lembe veszi a mezőgazdasági tevékenység 
végzése során felmerülő sajátosságokat is.

A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsoló-
dó lényeges fogalmak: 

Az Szja tv 3.§ 18. pontja szerint mező-
gazdasági őstermelőnek minősül az a 16. 
életévét betöltött, belföldön lévő saját 
gazdaságában a 6. számú mellékletben fel-
sorolt termékek1 előállítására irányuló te-
vékenységet (a továbbiakban: őstermelői 
tevékenység) folytató, ezen tevékenysége 
tekintetében nem egyéni vállalkozó ma-
gánszemély, aki ennek igazolására őster-
melői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve 
az erre a célra létesített nyilvántartásban 
családi gazdálkodóként bejegyzett magán-
személyt és e magánszemélynek a csalá-
di gazdaságban nem foglalkoztatottként 
közreműködő családtagját is, mindegyik-
re 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, azon-
ban 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 ősterme-
lésből származó bevétel, a Romániában 
termett krumpli eladási ára önálló tevé-
kenységből származó bevétel lesz. Célsze-
rű adózónak ilyen esetben ennek meg-
felelően vezetni a nyilvántartásait, hogy 
megállapítható legyen a kétféle bevétel 
nagysága. Gyakori eset, hogy az őster-
melő külföldön, pl. Ausztriában értékesíti 
a termékét, pl. a mézet. Az Ausztriában 
történő méz értékesítésének vonatkozá-
sában adózónak Magyarországon nincs 

bejelentési kötelezettsége, viszont az ér-
tékesítésre az osztrák szabályok vonat-
koznak. 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 őster-
melő (ezen státusza mellett) lehet egy-
idejűleg egyéni vállalkozó is, de arra a 
tevékenységre nézve, amire egyéni vál-
lalkozását alapította már nem végezhet 
az Szja tv. 6. számú mellékletében szerep-
lő, őstermelőként felvett tevékenységet, 
azaz aki pl. egyéni vállalkozóként almát, 
barackot, és epret termel, ezt már őster-
melőként nem végezheti. Aki az említett 
gyümölcsök termelését őstermelőként 
végzi, ezekből befőttet, szörpöt, lekvárt 
készíthet és értékesíthet egyéni vállalko-
zóként.

Saját gazdaság alatt a termelést ténylege-
sen végző magánszemély rendelkezési jo-
gosultságát kell érteni az eszközei (ideértve 
a bérelt földterületet, bérelt eszközöket is), 
a termelés szervezése és - a vetőmag-bér-
termelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a 
kihelyezett állat tartása esetének kivételé-
vel - a termelés eredményének felhaszná-
lása felett.

A mezőgazdasági őstermelők közül fontos 
kiemelni azokat a magánszemélyeket, akik 
a bevétel nagysága alapján mezőgazdasági 
kistermelőnek minősülnek. Mezőgazdasági 
kistermelőnek azt az őstermelőt kell te-
kinteni, akinek az adóévben elszámolt jog-
szabály 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: „Termő-
föld: a mező- és erdőgazdasági földek for-
galmáról szóló törvényben meghatározott 
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.”

A mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továb-
biakban: Földforgalmi tv.)  5.§ 17. pontja 
szerint mező-, erdőgazdasági hasznosítású 
föld: a föld fekvésétől (belterület, külte-
rület) függetlenül valamennyi olyan föld-
részlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő 
(gyep), nádas, erdő és fásított terület mű-

velési ágban van nyilvántartva, továbbá 
az olyan művelés alól kivett területként 
nyilvántartott földrészlet, amelyre az in-
gatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállo-
mány Adattárban erdőként nyilvántartott 
terület jogi jelleg van feljegyezve.

Ennek megfelelően a meghatározott 
hasznosítású belterületi földek is termő-
földnek minősülnek. A korábban hatályban 
lévő szabályozás csak külterületen lévő föl-
det minősítette termőföldnek.

Földműves az a Magyarországon nyilván-
tartásba vett belföldi természetes személy, 
illetve tagállami állampolgár, aki a Földfor-
galmi tv. végrehajtására kiadott rendelet-
ben meghatározott mezőgazdasági vagy 
erdészeti szakirányú képzettséggel rendel-
kezik vagy ennek hiányában igazoltan leg-
alább 3 éve

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, 
illetve kiegészítő tevékenységet saját ne-
vében és saját kockázatára folyamatosan 
Magyarországon folytat, és ebből igazoltan 
árbevétele származott, vagy az árbevétel 
azért maradt el, mert a megvalósult mező- 
vagy 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 köz-
reműködésként végzi. [Földforgalmi tv. 5.§ 
7.pont]

A Földforgalmi tv. alapján mező-, erdőgaz-
dasági tevékenységnek a   növénytermesz-
tés, a kertészet, az állattartás, a méhanya 
nevelés, a halászat, a haltenyésztés, a sza-
porítóanyag-termesztés, a vadgazdálkodás, 
az erdőgazdálkodás, a kiegészítő tevékeny-
séggel vegyes gazdálkodás minősül.

Kiegészítő tevékenységnek minősül a fa-
lusi és agroturizmus, kézművesipari te-
vékenység, fűrészáru-feldolgozás, takar-
mány-előállítás, mezőgazdasági termékből 
élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, 
bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdő-
gazdasági tevékenység során keletkezett 
melléktermékek, növényi és állati eredetű 
hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú 
feldolgozása, valamint az ezekből a termé-
kekből keletkezett termékek közvetlen ter-
melői értékesítése, mezőgazdasági szolgál-

1    Az őstermelői termékek és tevékenységek 
körét részletesen az 1. számú melléklet 
tartalmazza
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tatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez 
tartozó termelési tényezők hasznosítása, 
értékesítése.

Nem minősül őstermelőnek a mezőgaz-
dasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
által vezetett ügyfél nyilvántartási rendszer-
ben nyilvántartott, mezőgazdasági termelő 
magánszemély.

1. Az őstermelői igazolvány és az értékesí-
tési betétlap

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány a 
436/2015. (XII.28.) kormányrendeletben 
(továbbiakban: Korm rend.) foglaltak alap-
ján váltható ki és használható. 
Őstermelői igazolvány az őstermelői tevé-
kenységből származó bevételek nyilván-
tartására alkalmas, hitelesített, a Korm. 
rendelet által előírt adattartalommal, az 
ott meghatározott eljárási rendben kiadott, 
illetve érvényesített igazolvány, amely töb-
bek között tartalmazza a mezőgazdasági 
őstermelő személyes adatait, azonosító 
számokat (igazolvány szám, kamarai azono-
sító szám, technikai azonosító stb.) az iga-
zolvány típusát (őstermelői vagy közös ős-
termelői igazolvány), termelésre vonatkozó 
adatokat, valamint az értékesítési betétlap-
ra vonatkozó adatokat is (kiállításának kel-
te, hatálya, sorszáma stb.). Az igazolvány-
nak részét képezi az értékesítési betétlap.

A mezőgazdasági őstermelői tevékenység 
kezdetének az őstermelői igazolványban 
feltüntetett időpontot kell tekinteni.

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány-
ról szóló Korm. rend. 1. §-a szerint a mező-
gazdasági őstermelői igazolvány a mezőgaz-
dasági őstermelőre vonatkozóan igazolja, 
hogy a magánszemély mezőgazdasági ős-
termelői tevékenységet folytat, és jogosult 
a Szja. tv-nek a mezőgazdasági őstermelőre 
vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra.

Az igazolvány kiadása a Magyar Agrár-, Élel-
miszergazdasági 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 nap-
jától a hatályának kezdetét követő ötödik 
adóév utolsó napjáig hatályos. (2017. de-
cemberében benyújtott kérelem esetén 
2018. január 1-től 2022. december 31-ig 
hatályos az igazolvány)

Értékesítési betétlap csak azokra az évek-
re 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 igazol-
vány és a hozzá tartozó értékesítési betét-
lap egyidejűleg hatályos!!!

Amennyiben a mezőgazdasági ősterme-
lő hatályos igazolvánnyal rendelkezik, ak-
kor 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 kiál-
lítás napjától lesz hatályos. A kérelmezés 
időpontjára érdemes odafigyelni, mert a 
fizetendő járulék összegét befolyásolhatja.

Abban az esetben, ha valaki az év végén le-
járt értékesítési betétlapját csak májusban 
újítja meg, abban az esetben a januártól 
és májusi megújításig szerzett jövedelmére 
vonatkozóan nem az őstermelőkre irány-
adó szabályokat kell alkalmazni. Ezalatt 
az időszak alatt szerzett jövedelem önálló 
tevékenységből származó jövedelemnek 
minősül. A fizetendő járulékok is az önálló 
tevékenységhez kapcsolódó szabályok sze-
rint fizetendőek és biztosítotti jogviszony is 
ehhez kapcsolódóan alakul. 

Az őstermelői tevékenység kezdetének az 
őstermelői igazolvány érvényessége kezde-
tének időpontját kell tekinteni.

Az őstermelői nyilvántartást vezető szerv 
az őstermelői igazolvány kiadásáról, bevo-
násáról, adatairól és az abban szereplő ada-
tok változásáról adatot szolgáltat az adó-
hatóságnak, valamint a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szervnek.

A magánszemélynek az őstermelői iga-
zolvány kiváltásához és érvényesítéséhez 
nyilatkozatot kell adnia  az igazolvány ki-
állítójának többek között a következőkről: 
•	 közös igazolvány esetén mi a családtagi 

minősége;
•	 saját gazdasággal rendelkezik, a nyilat-

kozik a termelésre vonatkozó adatokról 
(pl: tevékenység, használt földterület, az 
állattartásra alkalmas épületek adatai; 
teljes körüen Szja tv. 81/A. § (2) bekez-
dés f) pont fa)-ff) alpontja szerinti ada-
tok);

•	 az erdei melléktermékek gyűjtése ese-
tén rendelkezik a terület feletti ren-
delkezési jogot gyakorlótól a gyűjtésre 
vonatkozóan beszerzett hozzájárulással 
(pl: erdő tulajdonosától, hogy ott gom-
bát, fenyőágat, bodzát, csalánt stb. szed-
jen, és azt eladja);

•	 folyamatosan részt vesz a gazdaság, a 
termelési eszközök működtetésében.

A nyilatkozatokat az adatnyilvántartó la-
pokkal együtt 5 évig meg kell őrizni.

A kiállító NAK - az igazolvány kiállíthatósá-
gáról meghozott döntésként - a mezőgazda-
sági őstermelő részére az ideiglenes igazol-
ványt állít ki, amely legfeljebb a kiállításától 
számított hatvan napig igazolja, hogy a me-
zőgazdasági őstermelő őstermelői tevé-
kenységet folytat, és jogosult az Szja. tv. 
mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó ren-
delkezései szerinti adózásra.

Nyilatkozat a választott adózási módról és 
a biztosítotti jogviszonyról 
Korábban a NAK felé kellett nyilatkozni az 
őstermelői igazolvány igénylésekor a vá-
lasztott adózási módról és a biztosítotti 
jogviszonyról. A Korm. rendelet hatályba 
lépését követően ezt a bejelentést közvet-
lenül Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz kell 
bejelenteni.

A biztosítotti jogviszony megállapításához 
szükséges adatokat a 18T1041. számú be-
jelentő lapon kell megadni. A nyomtatvány 
letölthető a www.nav.gov.hu internetes 
oldalról. A bejelentést a biztosítás kezdeté-
re vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jog-
viszony első napján, illetőleg a jogviszony 
megszűnését, a szünetelés kezdetét és befe-
jezését 8 napon belül kell teljesíteni.

Az Szja tv. szerint a magánszemély az ős-
termelői tevékenységéből származó jöve-
delemének megállapítására kistermelőként 
választhatja az átalányadózást, amelyet 
az erre a célra rendszeresített 18T101 jelű 
adatlapon kell az erre vonatkozó bejelen-
tését a NAV felé megtennie. Ez az adatlap 
szolgál a változás-bejelentésre is, így az áta-
lányadózásra való jogosultság megszűnésé-
nek (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 mezőgazdasá-
gi őstermelői tevékenység során előállított 
őstermelői terméket vásárló kifizető és a 
mezőgazdasági őstermelő jegyezhet be 
adatokat. A kifizető az őstermelői termék 
átvétele esetén az mezőgazdasági őster-
melő értékesítési betétlapjára a kiállított 
bizonylat alapján folyamatosan bejegyzi az 
értékesítés időpontját, a kifizetett összeget, 
a bizonylat számát, nevét (cégnevét), vala-
mint e bejegyzéseket aláírással hitelesíti. 
A mezőgazdasági őstermelő pedig saját 
maga jegyzi be az értékesítési betétlapra 
negyedévenként
- azon értékesítésének általa vezetett be-

vételi nyilvántartása szerinti összesített 
összegét, amelyeket a negyedév utolsó 
napjáig nem kifizetőtől, őstermelői ter-
mék ellenértékeként az adott negyedév-
ben kapott,
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- továbbá időrendben mindazokat, ame-
lyeket bármely ok miatt az értékesítési 
betétlapra a kifizetők nem jegyeztek be.

Ezenkívül el kell végezi az értékesítéseknek 
az adóelőlegfizetési kötelezettség teljesíté-
séhez szükséges összegzését.

A kifizetőnek (azaz az őstermelőtől vásár-
ló gazdálkodó szervezetnek, felvásárlónak) 
kérnie kell az őstermelői igazolvány felmu-
tatását, azonban nem kell a kifizetett össze-
get bejegyeznie akkor, ha a mezőgazdasági 
őstermelő a kifizető által kiállított bizonylat 
kifizetőnél maradó másolatán aláírásával 
jelzi azt a szándékát, hogy a kifizetett ösz-
szeget saját maga írja be az őstermelői iga-
zolványba a Korm. rendelet előírása szerint. 
A kifizető ebben az esetben is az őstermelő 
adóazonosító jelének és az őstermelői iga-
zolványa számának vagy a regisztrációs szá-
mának feltüntetésével adatot a kifizetésről 
az adóhatóságnak. 

A mezőgazdasági őstermelőnek az érté-
kesítési betétlapot az adóév végét követő-
en az értékesítések összegezésével, az üre-
sen maradt sorok áthúzásával le kell zárnia.

Az értékesítési betétlap az értékesítést iga-
zoló bizonylatokkal, tételes költségelszámo-
lás esetén a kiadásokat igazoló számlákkal, 
illetőleg más, az adókötelezettséggel kap-
csolatos bizonylattal, saját feljegyzéssel (pl. 
az adóelőleg-fizetéshez alkalmazott jöve-
delemszámítással) stb. együtt az őstermelő 
által megőrzendő bizonylat.

Az értékesítés körülményei
A mezőgazdasági őstermelő érvényes iga-
zolványának birtokában mezőgazdasági ős-
termelőként kizárólag azt a saját ősterme-
lői tevékenységéből származó őstermelői 
terméket értékesítheti, amit az igazolvány 
igénylésekor bejelentett és szerepel a Nyil-
vántartásban.

Az őstermelői termék értékesítésének 
helyszínén a mezőgazdasági őstermelő 
köteles az igazolvány száma mellett az ős-
termelői termékét vagy az értékesítés hely-
színét a „Saját őstermelői tevékenységből 
származó termék” felirattal a vásárló tájé-
koztatására alkalmas módon ellátni.

A mezőgazdasági őstermelő a Nyilván-
tartásba általa bejegyeztetett tevékenysé-
get egyéni vállalkozóként nem végezheti. 
Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő 
egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, 
akkor ugyanolyan terméket - egy időben, 
ugyanazon a helyszínen - kizárólag mező-
gazdasági őstermelőként vagy kizárólag 
egyéni vállalkozóként értékesíthet.

Az ellenőrző hatóság az igazolvány hasz-
nálatának jogszerűsége és az abban foglalt 
adatok valódiságának ellenőrzése során jo-
gosult:

- a mezőgazdasági őstermelő által értéke-
síteni kívánt/értékesített termék származá-
sát ellenőrizni,

- a mezőgazdasági őstermelő igazolvá-
nyát, értékesítési betétlapját és a személy-
azonosság igazolására alkalmas okmányát 
elkérni, abba betekinteni,

- az őstermelői tevékenység végzésének 
helyszínén és az értékesítés helyszínén elle-
nőrzést tartani;

- az igazolványt visszatartani, ha az iga-
zolványban és az adatnyilvántartó lapon 
feltüntetett értékesítésre szánt termékek 
köre, és az értékesítő helyen lévő termékek 
eltérnek,

- az igazolványt visszavonni.

Az igazolvány visszavonására akkor kerül-
het sor, ha az ellenőrzés során megállapí-
tást nyer, hogy 
- a mezőgazdasági őstermelő által érté-

kesíteni kívánt, vagy értékesített termék 
mennyisége 10%-kal vagy azt meghala-
dó mértékben több mint, amennyit be-
jelentett, valamint a mezőgazdasági ős-
termelő saját gazdasága adatai alapján 
lehetősége van termelni,

- őstermelői tevékenységre vonatkozó 
adatai eltérnek a Nyilvántartásban sze-
replő 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 előírá-
sok 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 igazol-
vány az őstermelő részére.

Nyilvántartás és élelmiszerbiztonság
A széles körű fogyasztói tájékoztatás, az 
élelmiszer-biztonság, valamint a termék 
nyomon követhetősége érdekében az ős-
termelői nyilvántartás alábbi adatai bárki 
számára megismerhető, nyilvános adatok:

a) mezőgazdasági őstermelő neve,
b) mezőgazdasági őstermelő igazolványá-

nak száma,
c) az őstermelői igazolvány hatályossága 

és érvényessége,
d) az őstermelői igazolvány visszavonásá-

ra, visszatartására vonatkozó adatok,
e) a mezőgazdasági őstermelő által ter-

mesztett növénykultúrák, -fajok megneve-
zése,

f) a mezőgazdasági őstermelő által tar-
tott állatfajok megnevezése,

g) a mezőgazdasági őstermelő által érté-

kesíteni kívánt növényi, illetve állati erede-
tű termékek megnevezése,

h) a mezőgazdasági őstermelő által va-
don gyűjthető termékek köre.
Az Agrárkamara köteles az előzőekben 
felsorolt adatokat naprakészen bárki szá-
mára ingyenesen az interneten, valamint 
mobiltelefonokon használható alkalmazás 
keretében folyamatosan megismerhetővé 
tenni, az őstermelői nyilvántartást vezető 
szerv által ebből a célból szolgáltatott ada-
tai alapján. Az így közzétett adatok tájékoz-
tató 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 meghatá-
rozott módon és feltételekkel közös őster-
melői igazolvány kiváltásával kívánja foly-
tatni az őstermelői tevékenységét (közös 
őstermelői tevékenység). Ebben az esetben 
minden egyes családtagnak az őstermelői 
jövedelmére ugyanazon adózási módot 
kell választania, továbbá a közös ősterme-
lői tevékenység időszakában egymással 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban nem állhatnak, a segí-
tő családtagra vonatkozó rendelkezéseket 
egymásra vonatkozóan nem alkalmazhat-
ják. Az együttes nyilatkozat feltétele, hogy 
az azt tevők az általános forgalmi adózás 
tekintetében is ugyanazon adózási módot 
alkalmazzák.

A közös őstermelői tevékenységet foly-
tató családtagok közös őstermelői iga-
zolványát (közös igazolvány) annak a csa-
ládtagnak a nevére kell kiállítani, akit az 
igazolvány kérelmezésekor tett együttes 
nyilatkozatban egybehangzóan megne-
veztek. A közös őstermelői tevékenységet 
folytató családtagok együttesen egy közös 
igazolvánnyal rendelkeznek. A közös igazol-
ványban a többi együttes nyilatkozatot adó 
családtag azonosító adatait is - egybehang-
zó hozzájárulásuk alapján - fel kell tüntetni.

Közös igazolvány kiváltása esetén az iga-
zolványhoz tartozó értékesítési betétlapon 
is fel kell tüntetni a közös háztartásban élő 
családtagok azonosító adatait. Kérelmezés-
kor arról is nyilatkozni kell, hogy a kérelme-
zőnek közös igazolvány esetén mi a család-
tagi minősége.

Közös háztartásnak minősül: az egy lakó-
ingatlanban együtt lakó, ott bejelentett la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező 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 nevelő-
szülőjét is).”

Abban az esetben, ha az adószámmal ren-
delkező őstermelő tagok e tevékenységük 
után eltérő adózási módot választottak áfa 
adónemben, akkor a bevétel és a költsé-
gek családtagok közötti egyenlő mértékű 
elosztására nincs mód. Ez utóbbi esetben 
a bevételek után az teljesíti az adókötele-
zettséget, aki azt kézhez kapta azzal, hogy a 
bevétellel szemben csak a névre szóló költ-
ségszámlák számolhatóak el az Szja tv. által 
megengedett mértékben. 

Ugyanazon adózási mód választására 
nemcsak a közös őstermelői igazolvány ké-
résekor, hanem azt követően is figyelmet 
kell fordítani. Tekintettel arra, hogy min-
denki külön-külön tesz eleget bevallási kö-
telezettségének, 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 bevéte-
lekről és a költségekről elegendő egy nyil-
vántartást vezetni.

A bevételeket és a költségeket a közö-
sen gazdálkodó családtagok között egyen-
lő 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 elszámo-
lási mód választásával vehetik figyelembe, 
azonban - a nevére és a gépjármű rend-
számára kiállított számla (számlák) alap-
ján is - közülük csak azét, aki egyébként 
a törvény rendelkezései szerint jogosult a 
gépjárműhasználattal összefüggő költség-
elszámolásra.

Abban az esetben, ha a korábbi adóévek-
ben egyénileg gazdálkodó mezőgazdasági 
őstermelő veszteséget határolt el, akkor ez 
a veszteség a későbbiekben a közös tevé-
kenységet folytató családtagok között nem 
osztható meg. Az ilyen veszteséget csak az 
a családtag számolhatja el a közös ősterme-
lői tevékenységből származó jövedelmével 
szemben, akinél ez a veszteség a korábban 
egyénileg végzett őstermelői tevékenysége 
során keletkezett.

Amennyiben a közös őstermelői tevé-
kenységet folytató családtagok egyike 

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 érke-
zett bevételét és elismert költségét a le-
csökkent 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 figyelem-
be venni, hogy azt a továbbra is közösen 
gazdálkodó családtagok vagy a közös gaz-
dálkodásból kivált családtag kapta-e meg 
ténylegesen.

Olyan esetben, ha a közös őstermelői te-
vékenységből kivált családtag az őstermelői 
tevékenységét tovább folytatja, akkor már 
a közös tevékenységet folytatókra vonatko-
zó rendelkezések nem vonatkoznak rá, az 
általa választott adózási mód szerint számol 
jövedelmet a közös tevékenységből szár-
mazó bevétele után is. Fordított esetben, 
vagyis akkor, ha a magánszemély őstermelő 
volt és pl. átalányadózást választott az adó-
évre, de évközben közös őstermelői tevé-
kenységet 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 be-
jegyzett 5 tagú családból 1 tag kivált és a 
kiváló családtagra a kiválás időpontjáig 1,7 
millió forint bevétel és 756.000 forint költ-
ség 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 alat-
ti a bevétele a támogatások összege nélkül) 
kistermelői költségátalányt is érvényesít-
het. A „bent maradó” 4 tagnak az adóév 
végén 4 felé kell a példabeli esetben a bevé-
telt 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 alap-
ján történik.

Családi gazdaság: a mezőgazdasági igazga-
tási szervnél családi gazdaságként nyilván-
tartásba vett mezőgazdasági üzem.  

Családi gazdaság alatt a gazdálkodó csa-
lád tagjainak a tulajdonában és használatá-
ban álló földek, továbbá a földhöz tartozó, 
leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyon-
tárgyak - így különösen épület, építmény, 
mezőgazdasági berendezés, felszerelés, 
gép, állatállomány, készlet - olyan együtte-
sét kell érteni, amelynek a gazdálkodó csa-
lád tagjai között létrejött szerződés szerinti 
hasznosítása egy családtag teljes foglalkoz-
tatásán és a többi családtag közreműködé-
sén alapul, és amelyet a földművelésügyi 
igazgatási szerv családi gazdaságként nyil-
vántartásba vett.2 

Családi gazdálkodó: a családi gazdaságot 
vezető természetes személy.
A gazdálkodó család tagja lehet a családi 
gazdálkodón kívül annak házastársa, élet-
társa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint 
a gazdálkodó család tagjaként bejelentke-
zett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszü-
lője, testvére; gyermeken az örökbe foga-
dott, 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 test-
vérének a házastársa sem.

A családi gazdaság nyilvántartásba véte-
lével összefüggő feladatokat azon járási hi-
vatal - a főváros vonatkozásában a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala - (a 
továbbiakban együtt: járási hivatal) látja el, 
amelynek illetékességi területén található a 
családi gazdaság központja.

A családi gazdaság nyilvántartásba véte-
lét a családi gazdálkodó a gazdálkodó csa-
lád tagjai közös kérelmének benyújtásával 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
által az 1. melléklet szerinti adattartalom-
mal rendszeresített és a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal honlapján köz-
zétett formanyomtatványon kérheti a járási 
hivataltól, vagy a Kormányablaktól.

A kérelemben fel kell tüntetni
•	 a családi gazdálkodó természetes 

személyazonosító adatait, lakcímét, 
adóazonosító jelét, adószámát, leg-
magasabb iskolai végzettségét és a vég-
zettséget igazoló okirat számát.

•	 a gazdálkodó család tagjainak természe-
tes személyazonosító adatait, lakcímét, 
illetve rokoni jogviszonya kódjait.

•	 a családi gazdaság részét képező termő-
földekhez kapcsolódó következő adatok-
nak a termőföld fekvése szerinti telepü-
lésenként 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 belte-

rületi fekvése.
•	 a családi gazdaság részét képező termő-

földek összterülete.
A kérelemhez mellékelni kell a gazdálkodó 
család tagjai által megkötött, a vagyoni és 
elszámolási viszonyokról megkötött szerző-
dés másolatát.

A járási hivatal a családi gazdaságot akkor 
veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálko-
dó
•	 a kitöltött kérelemhez nyilatkozatot csa-

tol arról, hogy élethivatásszerűen mező-
gazdasági, illetve mezőgazdasági kiegé-
szítő tevékenységet kíván folytatni,

•	 bemutatja a szakirányú, legalább közép-
fokú képzettségét igazoló okiratot, vagy 
ezen okirat hiánya esetén a legalább 3 
éven át folytatott mezőgazdasági terme-
lő tevékenységet igazoló őstermelői vagy 
egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbe-
vallás másolatát csatolja, vagy legalább 
3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt 
nyilvántartási szám alatt - mezőgazdasági 
termelő tevékenység tekintetében szere-
pel az egyéni vállalkozók nyilvántartásá-
ban és adóbevallása másolatát csatolja,

•	 nyilatkozik arról, hogy lakóhelye lega-
lább három éve a családi gazdaság köz-
pontjaként megjelölt településen van,

•	 rendelkezik érvényes őstermelői vagy 
egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a 
mezőgazdasági termelőtevékenység te-
kintetében szerepel az egyéni vállalko-
zók nyilvántartásában, és

•	 nyilatkozik arról, hogy a szerződést kötő 
családtagok által a családi gazdaság 
rendelkezésére bocsátott termőföldte-
rületekre vonatkozó bejelentett adatok 
megegyeznek a nevükre szóló földhasz-
nálati lapokon szereplő adatokkal

•	 nyilatkozik arról, hogy a családi gazdaság 
tagjai számára előírt vagyoni, elszámolá-
si viszonyukat szabályozó szerződést a 
gazdálkodó család tagjai megkötötték.

A családi gazdaságban folytatható tevé-
kenységek köre:

Mező-, erdőgazdasági tevékenység: nö-
vénytermesztés, kertészet, állattartás, a 
méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, 
szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálko-
dás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékeny-
séggel vegyes gazdálkodás.
Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturiz-
mus, kézművesipari tevékenység, fűrészá-
ru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mező-
gazdasági 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, mezőgazda-
sági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági 
üzemhez tartozó termelési tényezők haszno-
sítása, értékesítése.
Figyelem! Az előzőekben felsorolt tevé-
kenységek köre nem azonos az Szja tv. 6. 
számú mellékletében felsorolt tevékenysé-
gek körével és az Áfa törvényben meghatá-
rozottakkal sem.

A vagyoni, elszámolási viszonyokat szabá-
lyozó szerződésben a családtagoknak ren-
delkezniük kell
•	 a tulajdonukban és a használatukban 

lévő termőföldterületnek és az annak 
megműveléséhez szükséges vagyontár-
gyaknak legalább öt évre a családi gaz-
dálkodó részére történő átadásáról,

•	 a személyes közreműködés formájáról 
és a teljes foglalkoztatású családtag sze-
mélyéről, valamint

•	 azokról a mezőgazdasági és kiegészítő 
tevékenységekről, amelyet folytatni kí-
vánnak,

•	 a családi gazdaság nyilvántartásba véte-
lét megelőzően gazdálkodásuk folytatá-
sa érdekében vállalt kötelezettségek és 
megszerzett jogok családi gazdaság kere-
tein belül történő továbbvitelének mód-
járól. (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 hozzájá-
rulást bevigye a családi gazdaságba, de 
erről a szerződésben rendelkezni kell.

Nem hozhat létre újabb családi gazdaságot 
a gazdálkodó család tagja a családi gazda-
ság fennállása alatt, és az a családi gazdál-
kodó 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 tekin-
tetében valótlan adatot szolgáltatott, vagy 
nem tett eleget azon feltételnek, miszerint 
élethivatásszerűen mezőgazdasági és me-
zőgazdasági kiegészítő tevékenységet vé-
gez. 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 gazda-
ságban nem foglalkoztatottként közremű-
ködő családtagjai az őstermelői bevételük-
ből a közös őstermelői igazolvány alapján 
gazdálkodó őstermelőkre vonatkozó szabá-
lyok figyelembe vételével kötelesek megál-

lapítani a jövedelmüket. Ez azt jelenti, hogy 
az őstermelői tevékenységből származó 
összes bevétel és az annak megszerzése 
érdekében felmerült összes kiadás össze-
gét el kell osztani a családi gazdaságban 
közreműködő – a családi gazdálkodót is 
beleértve – tagok számával, és ebből kiin-
dulva kell megállapítani családtagonként a 
jövedelmet. 

Abban az esetben, ha pl. a családi gaz-
daság bevétele kizárólag bor értékesíté-
séből származik és az 1 főre jutó bevétel 
meghaladja a 7 millió forintot, akkor az 
egész bevétel nem számít őstermelésből 
származó bevételnek – a bor mértékére vo-
natkozó speciális szabály miatt3 -, ami azt 
jelenti, hogy a bevétel és kiadás ebben az 
esetben sem osztható, mivel csak az őster-
melésből 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 be-
vételt szerző magánszemély csak a nevére 
kiállított bizonylat alapján számolhat el 
költséget.

A létszámadatoknál a bevételek és a költsé-
gek megosztásánál azokat a magánszemé-
lyeket lehet figyelembe venni, akik az adó-
év 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 jövedel-
müket csak azonos jövedelemszámítási sza-
bályok 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 belé-
pést megelőzően felmerült, bizonylattal iga-
zolt költségeit is elszámolhatja az összesített 
bevételével szemben, ami a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy vélhetően eltér a jövedel-
mének nagysága a családi gazdaság másik 
tagja(i)nál keletkezett jövedelem nagyságá-
tól. 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 gazdálko-
dást megelőzően, de az adóéven belül az 
a korábban önállóan gazdálkodó, a családi 
gazdaságba belépő családtagok között té-
teles költségelszámoló és átalányadózó is 
volt, akkor – a korábbi választásuktól füg-
getlenül – az adóév egészére azt az adózá-
si módot kötelesek alkalmazni, amelyet a 

3    Szja tv. 6. számú melléklet I. c) pont
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családi gazdaság tagjai közösen választot-
tak. Így az év első napjától megszerzett va-
lamennyi 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 fel-
tétele – a támogatások összege nélkül – 4 
millió forintot meg nem haladó bevétel. Eb-
ből 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 ko-
rábban az őstermelői vagy az egyéni vállal-
kozói tevékenységükben értékcsökkenési 
leírást számoltak el, akkor a családi gazda-
ságban az értékcsökkenési leírás (a teljes 
leírásig) folytatható.

Pl. A családi gazdaságba belépő új tag a 
családi gazdaság rendelkezésére bocsátja 
az őstermelői tevékenysége keretében ko-
rábban beszerzett traktort, amelyeknek a 
beszerzési ára 3.950 ezer forint volt.

Adózó a családi gazdaságba történő be-
lépésig és az ottani rendelkezésre bocsátá-
sig 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 kereté-
ben továbbra is elszámolható. 

A családi gazdálkodó az alábbi támogatások 
igénybevételére jogosult4:

- termőföld-, telephely vásárláshoz, kor-
szerűsítéshez kapcsolódó külön jogszabály 
szerinti hitel után kamattámogatás,

- a mezőgazdasági termelők kibontako-
zási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel 
programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. 
rendelet szerint a családi gazdaság nyilván-
tartásba vételéről szóló határozat kiadását 
megelőzően elfogadott program alapján a 
részére, valamint a gazdálkodó család tagjai 
részére biztosított kibontakozási támoga-
tás.

A családi gazdálkodó akkor jogosult az 
említett támogatások igénybevételére, ha a 

Megyei Kormányhivatal a családi gazdasá-
got nyilvántartásba vette és legfeljebb tíz fő 
állandó alkalmazottat foglalkoztat.

A gazdálkodó család tagjai a tételes költ-
ségelszámolás során az Szja tv. 22. § (3) be-
kezdésében foglaltak alapján az őstermelői 
tevékenységből származó jövedelmüket 
csökkenthetik azzal a veszteséggel is, ame-
lyet 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 évköz-
ben lépett be a családi gazdaságba, de a 
belépést megelőzően is őstermelői tevékeny-
séget folytatott, bevétele nem volt, költsége 
pedig 250 ezer forint volt a családi gazdaság-
ba történő belépés időpontjáig, előző évről 
pedig 220 ezer forint veszteséget hozott át.

A családi gazdaság az adóévre a tételes 
költségelszámolást választotta és az 1 tag-
ra jutó jövedelem 780 ezer forint.

A példabeli esetben az új tag a 780 ezer 
forint jövedelmével szemben érvényesíthe-
ti a családi gazdaságba történő belépését 
megelőzően felmerült tárgyévi költségeit is 
(250 ezer), és a maradék 530 ezer forint jö-
vedelemmel szemben az előző évről áthozott 
veszteség 50%-a (110 ezer) számolható el.

Amennyiben a családi gazdaságban foly-
tatott kiegészítő tevékenység a bérszántás, 
akkor a családi gazdaság részére bérmun-
kában 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 kiegé-
szítő tevékenységet a családi gazdaság ve-
zetője folytatja. Ugyanez a helyzet akkor is, 
ha a bérszántást nem egyéni vállalkozóként 
önálló tevékenység keretében végzi a ma-
gánszemély.

A családi gazdálkodó halála esetén a családi 
gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartás-
ba vételéről, működtetéséről, valamint ki-
emelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 5. § (1) bekezdésének c) pontjá-
ban 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 lé-
nyeges, hogy a családi gazdaság megalaku-
lásakor 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 el-
számolása és ellenőrzése, a családi gazda-
ságokban fennállott és fennálló adózási és 
elszámolási viszonyok szempontjából a to-
vábbműködő családi gazdaságok létét jog-
folytonosként kell kezelni. (A „családi gazdál-
kodás folytatása” kifejezés is ezt takarja.)
A családi gazdálkodó halála esetén a jöve-
delemszámításnál minden körülményt vizs-
gálni kell. Amennyiben a halál tényét úgy 
tekintjük, mint a családi gazdaságban foly-
tatott 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 jogvi-
szony megszűnése után befolyt bevételből 
is részesül a volt tag a tagi jogviszonya fenn-
állása 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 ál-
lapítsák meg adókötelezettségüket.

Abban az esetben, ha a családi gazdálko-
dó, illetőleg a családi gazdaságban nem fog-
lalkoztatottként közreműködő családtag ki-
egészítő tevékenységét önálló tevékenység 
keretében (egyéni vállalkozás keretén kívül) 
folytatja, akkor a 10 százalékos vélelmezett 
költséghányad vagy tételes költségelszámo-
lás alkalmazásával állapíthatja meg a jöve-
delmét. A jövedelem megállapítása során 
figyelemmel kell lennie arra is, hogy az őster-
melésből származó jövedelmét milyen mód-
szerrel állapítja meg. Amennyiben a tételes 
költségelszámolás módszerét választja (ide 
tartozik az egyszerűsített bevallási nyilatko-
zattétel is), akkor a kiegészítő tevékenység-
ből származó bevételével szemben is csak a 
tételes költségelszámolást választhatja.

Olyan esetben, ha a családi gazdálkodó és 
a családi gazdaságban nem foglalkoztatott-
ként közreműködő családtag az őstermelői 
tevékenység mellett más önálló tevékeny-
séget is folytat, akkor a családi gazdálkodói 
és az önálló tevékenység esetében is az 
adóalap megállapítása az igazolt költségek 
figyelembevételével történhet és a két tevé-
kenység folytatása érdekében felmerült költ-
ségeket elkülönítve kell nyilvántartani.

Azokat a költségeket, amelyek mindkét 
tevékenységgel összefüggenek, a bevételek 
arányában kell megosztani, kivéve, ha a tör-
vény másként rendelkezik.

4    326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 9.§.-a 
alapján
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Amennyiben a családi gazdaság kereté-
ben folytatható kiegészítő tevékenységet a 
családi gazdálkodó és a családi gazdaság-
ban nem foglalkoztatottként közreműkö-
dő családtag egyéni vállalkozóként végzi, 
akkor arra vonatkozóan – választásától 
függően – a vállalkozói személyi jövede-
lemadózást vagy az átalányadózást alkal-
mazhatja, de választhatja akár az egysze-
rűsített vállalkozói adót (2002. évi XLIII. 
tv.), vagy a kisadózó vállalkozások tételes 
adóját (katát) a 2012. évi CXLVII. tv. alap-
ján. 

Az, aki a családi gazdaságba történő be-
lépését megelőzően egyéni vállalkozóként 
folytatta mezőgazdasági tevékenységét és 
a csatlakozása előtt kisvállalkozói kedvez-
ményt és/vagy kisvállalkozói adókedvez-
ményt érvényesített, vagy fejlesztési tar-
talék, foglalkoztatási kedvezmény címén 
csökkentette a bevételét, akkor ezeket a 
kedvezményeket nem veszíti el, amennyi-
ben a feltételeknek továbbra is megfelel.  

Ez azt jelenti, ha például az őstermelő 
2015. december 31-ig a személyi jövede-
lemadó törvény hatálya alatt még egyéni 
vállalkozóként kisvállalkozói kedvezményt 
érvényesített és a kedvezmény érvényesí-
tését követő negyedik adóév utolsó napjáig 
bekövetkeznek az Szja tv. 49/B. § (14) be-
kezdésében felsorolt esetek (pl. a kisvállal-
kozói 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 igazol-
vánnyal rendelkező családi gazdálkodónak 
(vagy a családi gazdaságban egyéni vállal-
kozóként közreműködő családtagnak) – a 
családi gazdaságokra vonatkozó különös 
adózási szabályok miatt – az adóévben nem 
keletkezett vállalkozói bevétele, akkor az 
egyéni vállalkozói jogállása miatt kötelező-
en befizetett közterhek összegét (pl: szociá-
lis hozzájárulási adó) az őstermelésből szár-
mazó bevételével szemben érvényesítheti, 
vagy dönthet úgyis, hogy ezt a költséget is 
megosztja a többi családtaggal.

(Abban az esetben, ha a családi gazdálko-
dó más tevékenységet pl. bérbeadást végez 
egyéni vállalkozóként, akkor az abból eredő 
kötelezően teljesítendő köztehek összegét 
nem érvényesítheti az őstermelésből szár-
mazó bevételével szemben.)

4. Az egyes tevékenységek minősítése

Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek 
minősül az Szja tv. 6. számú mellékletének 
I. pontja szerint 

- a saját gazdaságban történő növényter-
melés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, 
termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaság-
ban előállított alapanyag felhasználásával 
történik, 

- a saját gazdaságban egyes mezőgaz-
dasági termékek jogszabályba nem ütköző 
gyűjtése, 

- a saját tulajdonú földterületen végzett 
erdőgazdálkodás, és saját tulajdonú erdő-
területen az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló törvény sze-
rinti erdei haszonvétel keretében végzett 
tevékenység,
mindezekre nézve akkor, ha az előállított 
termék vagy a tevékenység az Szja tv. 6. szá-
mú mellékletének II. pontjában felsoroltak 
valamelyikébe beletartozik,

- ideértve a saját gazdaságban termelt 
gyümölcs felhasználásával bérfőzés kere-
tében történő párlatkészítést is. Ez azt je-
lenti,  ha valaki a saját maga termelte gyü-
mölcsből pálinkafőzdében főzet pálinkát és 
azt értékesíti az ebből származó bevétele 
őstermelői tevékenységből származó bevé-
telnek minősül. A főzdének fizetett összeg 
pedig költségként elszámolható.

Őstermelői tevékenység keretében me-
zőgazdasági termékeket az gyűjthet, aki a 
terület felett rendelkezési jogot gyakorló-
nak legalább a szóbeli hozzájárulásával ren-
delkezik 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 – érté-
kesítéséből származó bevételt akkor lehet 
őstermelői bevételként figyelembe venni, 
ha az az évi 250 ezer forintot nem halad-
ja meg. Ha az éves bevétel a 250 ezer fo-
rintot meghaladja, akkor az egész bevétel 
nem számít őstermelői tevékenység be-
vételének, azonban – ha a magánszemély 
e tevékenységével összefüggésben vagy 
egyébként az őstermelői igazolványt kivál-
totta – az ellenérték kifizetésére akkor is 
alkalmazhatók a mezőgazdasági őstermelő-
re 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 szá-
mít őstermelői tevékenység bevételének, 
ha a magánszemély ezeket a termékeket az 
adott évben 0,5 litert elérő kiszerelésben, 
kifizetőnek, és/vagy termelői borkimé-
résben végső fogyasztó részére értékesíti. 
Ezen termékek értékesítéséből származó 
bevétel együttvéve az évi 7 millió forintot 

nem haladhatja meg. Ha a bevétel megha-
ladja a 7 millió forintot, vagy az értékesí-
tés nem kizárólag az előzőek szerint tör-
ténik, akkor az egész bevétel nem számít 
őstermelői tevékenység bevételének. Ha 
a magánszemély e tevékenységével össze-
függésben vagy egyébként az őstermelői 
igazolványt kiváltotta, az ellenérték kifize-
tésére akkor is alkalmazhatók a mezőgaz-
dasági őstermelőre vonatkozó előírások, 
ha a bevétel a 7 millió forintot meghaladja.

Ha a magánszemély a saját termelői bor-
kimérésében az előzőek mellett nem a sa-
ját 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-kü-
lön kell nyilvántartania azzal, ha valamely 
költség többféle értékesítéssel is összefügg, 
akkor azt - ha e törvény másként nem ren-
delkezik - a bevételek arányában kell meg-
osztania.

4.1. Erdőgazdálkodási tevékenység 
Azon földtulajdonosoknak, akik erdőnek 
minősülő földterület tulajdonosai a gazdál-
kodásuk során a Földforgalmi tv. rendelke-
zésein túl az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXX-
VII. 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 erdő-
gazdálkodás az erdő fenntartására, közér-
dekű funkcióinak biztosítására, őrzésére, 
védelmére, az erdővagyon bővítésére, va-
lamint - a vadászati jog gyakorlása, haszno-
sítása kivételével - az erdei haszonvételek 
gyakorlására irányuló tevékenységek ösz-
szessége.

Az erdei haszonvételnek az Evtv. 68. §-a 
értelmében az erdő anyagi javainak és nem 
anyagi jellegű szolgáltatásainak a hasznosí-
tása minősül, így különösen:
•	 a fakitermelés;
•	 az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
•	 a vadászati jog gyakorlása vagy haszno-

sítása az e törvény hatálya alá tartozó 
területen;

•	 az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illet-
ve 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 vonatko-
zóan 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 gyakorlásá-
ra kiterjedően is sor kerülhet, vagyis a tulaj-
donosok az egyes haszonvételek gyakorlását 
az erdő használatának átadása esetén is visz-
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 közjólé-
ti 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, erdőgazdálkodó-
ként szerepel. Az Evtv. 17. § (2) bekezdése 
értelmében ugyanis az erdőgazdálkodói jo-
gok és kötelezettségek - a haszonvételi jog- 
gyakorlás kivételével - az erdőgazdálkodót 
illetik, illetve terhelik.

Az erdőterület hasznosítására a kap-
csolódó jogszabályok (Evtv., Vtv. stb.) által 
előírt keretek között az erdőtulajdonosnak 
többféle lehetősége van: azt haszonbérbe 
adhatja, saját maga végezheti az erdőgaz-
dálkodási tevékenységet (ha a területnek 
egyedüli tulajdonosa), illetve társult erdő-
gazdálkodási tevékenységet is folytathat (ez 
utóbbi bizonyos esetekben kötelező).

4.1.1.Saját tulajdonú erdőben végzett er-
dőgazdálkodási tevékenység
Az erdőtulajdonos a saját tulajdonában 
álló erdőnek minősülő földterületen er-
dőgazdálkodási 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 erdőgazdál-
kodás és saját tulajdonú erdőterületen az 
Evtv. szerinti erdei haszonvétel keretében 
végzett tevékenység minősül, azonban csak 
akkor, ha az előállított termék vagy a tevé-
kenység az e melléklet II. pontjában felsorol-
tak valamelyikébe beletartozik.

A fogalom lényeges eleme tehát, hogy 
csak a tulajdonos által végzett tevékeny-

ség minősülhet őstermelői tevékenység-
nek, a haszonbérlő által a bérelt erdőterü-
leten végzett tevékenység nem. 

A vadászati jog gyakorlása sem tekinthe-
tő őstermelői tevékenységnek, mert bár az 
erdei haszonvétel, de az Evtv. szerint nem 
tartozik az erdőgazdálkodási tevékenysé-
gek közé. Az Szja tv. viszont csak azon erdei 
haszonvételek gyakorlását tekinti ősterme-
lői tevékenységnek, amelyek a melléklet 
táblázatos felsorolásában is szerepelnek. 
A táblázat mezőgazdasági őstermelői tevé-
kenységként [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 tevé-
kenységnek.

4.2. Kistermelői élelmiszertermelés
Az Szja tv. 6. sz. mellékletének II./C/3. 
pontja szerint mezőgazdasági őstermelői 
tevékenységnek minősül a külön jogsza-
bályban meghatározott kistermelői élelmi-
szer-termelés, előállítás és értékesítés is. A 
kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás 
és értékesítés feltételeit az 52/2010. (IV. 
30.) FVM rendelet szabályozza. A szabályo-
zás 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 ma-
gánszemély a rendeletben foglalt feltéte-
leknek megfelelően.

Ezen FVM rendelet alkalmazható azon te-
vékenységekre, amelyek során a kisterme-
lő kis mennyiségben5 a végső fogyasztót, 
illetve a régión belüli vagy a gazdaság he-
lyétől 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 előállí-
tott élelmiszerrel,

- általa jogszerűen kifogott hallal
látja el, illetőleg falusi vendégasztalt üze-
meltet.

Falusi vendégasztalnak minősül: falusi-
as, tanyasias vagy vidéki környezetben a 
házi élelmiszerekhez és gasztronómiai ha-
gyományokhoz 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 ke-
retében a termelő – füstölés, aszalás, szárí-
tás, őrlés, állat vágása és húsának feldolgo-

zása, ételkészítés (beleértve kenyér, tészta, 
befőtt, lekvár, pogácsa), terménytisztítás, 
olajos magvak (olajütés) és gyümölcsök, 
zöldségek préselése, pasztörizálása – szol-
gáltatást végez magánszemélyek és más 
kistermelők részére, a rendelet szerint 
meghatározott helyen.

Kistermelői élelmiszertermelés körébe 
tartozik pl: kifejlett vagy növendék szar-
vasmarha, borjú, házi tyúkféle, nyúlféle, 
víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsá-
nak értékesítése, húskészítmény előállítása 
és értékesítése, tej értékesítése, tejtermék 
előállítása és értékesítése, tojás értékesíté-
se, növényi eredetű alaptermék értékesíté-
se.

4.3 Őstermelői és egyéni vállalkozói tevé-
kenység együttes folytatása
Gyakran előfordul, hogy magánszemélyek 
egyszerre folytatnak őstermelői és egyéni 
vállalkozói tevékenységet.
Ilyen esetekben

a) őstermelői bevételként kell figyelem-
be vennie a magánszemélynek az őster-
melői tevékenység során előállított azon 
termékek szokásos piaci értékét, amelyeket 
egyéni vállalkozóként értékesít azzal, hogy 
vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkal-
mazása esetén ez az érték az egyéni vál-
lalkozói tevékenység elismert költségének 
minősül;

b) egyéni vállalkozói tevékenységből szár-
mazó bevételként kell figyelembe vennie az 
a) pontban említett termékek értékesítésé-
ből származó ellenértéket is;

c) az egyes tevékenységek folytatása ér-
dekében felmerült költségeket elkülönítve 
kell nyilvántartania, ha tételes költségelszá-
molást, illetőleg vállalkozói jövedelem sze-
rinti adózást alkalmaz;

d) ha e törvény másként nem rendelke-
zik, a tevékenységek közös költségeit a be-
vételek arányában kell megosztani, azzal, 
hogy
az a)-d) pont rendelkezéseit kell értelem-
szerűen alkalmazni, ha a magánszemély a 
családi gazdaságban őstermelői tevékeny-
ségből származó bevétele mellett önálló te-
vékenységből származó bevételt is szerez.

Előfordulhat pl. az is, hogy a magánsze-
mély egyidejűleg tevékenykedett egyéni 
vállalkozóként és mezőgazdasági ősterme-
lőként, melyhez ugyanazt a tárgyi eszközt 
használta, majd az egyéni vállalkozói tevé-
kenységét megszüntette, és csak ősterme-
lőként dolgozott tovább. Az egyéni vállalko-
zói tevékenység megszüntetését követően 
az a helyzet is megszűnt, amelynek alapján 
választania kellene mindkét tevékenység-
hez használt tárgyi eszközzel összefüggő 
költségelszámolást illetően az Szja tv. 3. szá-
mú 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 megszün-
tetését követően úgy tekintheti e tárgyi 
eszközt, mint amelyet már eddig is használt 
az őstermelői tevékenységéhez, azaz nincs 
akadálya, hogy ezen időponttól az érték-
csökkenési leírást őstermelőként folytassa.

5. Nyilvántartások vezetése

A nyilvántarások vezetésével kapcsolatos 
részletes tudnivalókat az Szja tv. 5. számú 
melléklete tartalmazza.

Alapnyilvántartást vezet az egyéni vállal-
kozó és a mezőgazdasági őstermelő. Alap-
nyilvántartásnak minősül a naplófőkönyv, a 
pénztárkönyv, a bevételi és költségnyilván-
tartás, valamint a bevételi nyilvántartás, 
továbbá az őstermelői igazolvány részét 
képező értékesítési betétlap.

A magánszemély egyéni vállalkozói tevé-
kenysége, őstermelői tevékenysége, más 
önálló tevékenysége és nem önálló tevé-
kenysége tekintetében külön-külön – vá-
lasztása szerint a négy tevékenység eseté-
ben akár eltérő típusú – alapnyilvántartást 
vezet. 

Tételes költségelszámolás esetén a más 
önálló tevékenységre vonatkozó alapnyil-
vántartást úgy kell vezetni, hogy az önálló 
tevékenységből származó jövedelem tevé-
kenységenként megállapítható legyen.

Az alapnyilvántartás típusát a magán-
személy adóévenként határozza meg, és 
e választását az adóévben saját elhatáro-
zásból 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 alapnyil-
vántartást lezárni, és a lezárt alapnyilván-
tartásban összesített adatokat az új alap-
nyilvántartásba nyitó adatként bejegyezni. 
E rendelkezés nem mentesíti a magánsze-
mélyt a lezárt nyilvántartással és az azt 
alátámasztó bizonylatokkal összefüggő 
megőrzési kötelezettsége teljesítése alól.

Az átalányadózást alkalmazó mezőgaz-
dasági őstermelő alapnyilvántartásában az 
élő állatok és állati termékek értékesíté-
séből származó bevételét más őstermelői 
tevékenységéből származó bevételétől el-
különítve kell nyilvántartania.

Az alapnyilvántartást az adó, az adóelő-
leg megállapítására előírt időszakonként az 
alapnyilvántartás egyes adatsorainak ösz-
szesítésével le kell zárni.

A mezőgazdasági őstermelőnek a tevékeny-
ségéhez használt saját tulajdonú tárgyi esz-
közéről, nem anyagi javairól egyedi nyilván-
tartást kell vezetnie, ideértve azokat a nem 
anyagi javakat, tárgyi eszközöket is, ame-
lyek beszerzésére, előállítására fordított 
kiadása annak felmerülésekor költségként 
érvényesíthető. E nyilvántartásból állapít-
ható meg az értékcsökkenési leírás összege.

A nyilvántartás a következő adatokat tar-
talmazza:

- a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak meg-
nevezése,

- gép, berendezés esetén a gyártó vállalat 
neve, a gyártás éve, a gyártási szám,

- a használatbavétel (üzembe helyezés) 
időpontja,

- az elidegenítés vagy (a selejtezési jegy-
zőkönyvnek megfelelően) a kiselejtezés, a 
megsemmisülés időpontja,

- az értékcsökkenési leírás kulcsa,
- az értékcsökkenés kiszámításának alapja,
- az értékcsökkenés kiszámításának mó-

dosult alapja,
- az előző évek értékcsökkenésének hal-

mozott összege,
- az adóévben költségként érvényesíthető 

értékcsökkenés összege,
- az értékcsökkenés összegének figyelem-

bevételével számított nettó érték,
- a kisvállalkozói kedvezmény igénybevé-

telének adóéve és összege (csak egyéni vál-
lalkozóknál).

Az értékesítés, kiselejtezés vagy meg-
semmisülés miatt bekövetkezett értékcsök-
kenéseket a vonatkozó bizonylatok alapján 
e nyilvántartásból ki kell vezetni.

A mezőgazdasági őstermelőnek, az egyé-
ni 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 ki-
adást - egyedi nyilvántartást kell vezetnie. 
E nyilvántartás alapján állapíthatók meg az 
értékcsökkenési leírás alapját képező téte-
lek. Egyéni vállalkozók esetében ezen ada-
tok segítségével állapíthatóak meg a vállal-
kozói osztalékalapot módosító tételek.

A nyilvántartás a következő adatokat tar-
talmazza:
- a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak meg-

nevezése,
- a beruházási költséget képező kiadás ösz-

szege dátum szerint és halmozottan,
- a vállalkozói osztalékalapból levont ösz-

szeg dátum szerint és halmozottan,
- az üzembe helyezés időpontja,
- az üzembe helyezés időpontjában a beru-

házási költség (az értékcsökkenési leírás 
alapja),

- az üzembe helyezést követően a felújítási 
költség részét képező kiadás összege dá-
tum szerint,

- az értékcsökkenési leírás módosítási idő-
pontja dátum szerint,

- az értékcsökkenési leírás módosított 
alapja,

- az elidegenítés vagy (a selejtezési jegyző-
könyvnek megfelelően) a kiselejtezés, a 
megsemmisülés időpontja,

valamint egyéni vállalkozók esetében:
- az üzembe helyezés időpontjáig a vállal-

kozói osztalékalapból levont, beruházási 
költséget képező kiadások halmozott ösz-
szege,

- a kisvállalkozói kedvezmény igénybevéte-
lének adóéve és összege.

6. Jövedelem megállapítása

Az Szja tv. az őstermelői bevételek és költ-
ségek meghatározására az általános szabá-
lyok mellett speciális szabályokat fogalmaz 
meg a 2. és a 3. számú mellékletben.

Az önálló tevékenységből származó jöve-
delem meghatározására az őstermelők is 
– amennyiben a jövedelmüket nem áta-
lányban állapítjék meg – kétféle költségel-
számolás közül választhatnak:
– Tételes költségelszámolás alkalmazás 

során elszámolható legfeljebb az adott 
tevékenység bevételével szemben, a te-
vékenység folytatása érdekében az adó-
évben ténylegesen felmerült és igazolt, 
azaz elismert költség. 

– 10 százalékos költséghányad alkalmazá-
sa során, a bevétel 90 százaléka minősül 
jövedelemnek. Abban az esetben, ha ezt 
a módszert választja a jövedelem meg-
határozására akkor a tárgyi eszközeinek 
és a nem anyagi javainak az értékcsök-
kenési leírását, valamint a korábban el-
határolt veszteségnek a 20 százalékát az 
adóévre már elszámolnak kell tekinteni.

6.1. Bevételek
A jövedelemszámítás pénzforgalmi szemlé-
leten alapul, a kézhez vett, jóváírt összeget 
kell figyelembe venni. A bevételek között 
nemcsak a növények és állatok eladásából 
származó bevételeket kell figyelembe ven-
ni, hanem azoknak a kizárólag üzleti célt 
szolgáló tárgyi eszközöknek az eladási árát 
is, amelyek beszerzési árát vagy annak egy 
részét az értékesítést megelőzően az őster-
melésből származó bevételével szemben a 
magánszemély költségként érvényesített. 
Természetesen ilyen esetben az értékcsök-
kenési leírás még el nem számolt része a 
költségek között elszámolható.

Bevétel különösen a tevékenység keretében 
vagy azzal összefüggésben

– az értékesített termék, áru, szolgálta-
tás ellenértékeként, vagy ezek előlegeként 
befolyt vagy váltóval kiegyenlített összeg, 
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természetben kapott ellenérték, ide nem 
értve a tárgyi eszközök nem anyagi javak 
értékesítésekor kapott előleget (valameny-
nyi esetben a felár, az engedmény, az árki-
egészítés, a fogyasztási adó figyelembevé-
telével), továbbá az áru szállításáért vagy 
csomagolásáért külön felszámított összeg;

– a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 
eszköz – ideértve a selejtezett tárgyi esz-
közt is –, nem anyagi javak, anyag, félkész 
termék (a továbbiakban együtt: vagyon-
tárgy) értékesítésekor kapott ellenérték, 
illetőleg a szokásos piaci érték (ha ez utób-
bi a több), ha annak beszerzési, előállítási 
költségét a magánszemély bármelyik év-
ben költségei között elszámolta, vagy ér-
tékcsökkenési leírást számolt el azzal, ha az 
önálló tevékenységet folytató magánsze-
mély 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 vo-
natkozó 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 figye-
lembe;

– a felvett támogatás (ideértve különö-
sen az egységes területalapú támogatást 
is), figyelemmel a VI. fejezet rendelkezése-
ire is;

– az előállított vagy vásárolt terméknek, 
végzett vagy vásárolt szolgáltatásnak a szo-
kásos piaci értéke, ha azokat a magánsze-
mély saját céljára felhasználja, illetőleg rész-
ben vagy egészben ellenszolgáltatás nélkül 
másnak átengedi akkor, ha ezzel kapcsolat-
ban bármely évben költséget számolt el, 
Abban az esetben viszont nem kell a saját 
célra történő felhasználás és a részben vagy 
egészben ellenszolgáltatás nélküli átenge-
dés 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 ká-
rok, katasztrófák esetén közadakozás kere-
tében nyújtja;

– a 100 ezer – 2006. január 1-je előtti be-
szerzés esetén 50 ezer – forintnál maga-
sabb egyedi értékű kizárólag üzemi célt 
szolgáló tárgyi eszköz – ha annak értékét a 
mezőgazdasági őstermelő egy összegben 
elszámolta – ellenszolgáltatás nélküli át-
ruházásakor – kivéve a magánszemélynek 
ellenszolgáltatás nélkül történő, adófize-
tési kötelezettséggel járó átadást – a be-
szerzés időpontjától számított

– egy éven belül a beszerzési érték 100 
százaléka,

– egy éven túl, de két éven belül a be-
szerzési 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 kár-
talanítás, kártérítés, ideértve a felelősség-
biztosítás alapján felvett összeget;
– azon biztosítási szolgáltatás értéke, 
amely esetében az arra jogosító biztosí-
tási díjat a mezőgazdasági őstermelő költ-
ségként 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 ma-
gánszemély a halálának időpontjában sze-
rezte volna meg.

A rendelkezést pontosították.

6.1.1. Speciális szabályok a bevételekre vo-
natkozóan
Vetőmagbértermelés, bérnevelés, bérhiz-
lalás, kihelyezett állattartás esetén őster-
melői tevékenységből származó bevétel a 
termék vagy állat teljes átvételi (bruttó) ára 
azzal, hogy a jövedelem megállapításakor 
a termék vagy állat kihelyezési értéke költ-
ségként érvényesíthető.

A NAV által a gázolaj felhasználásra te-
kintettel visszatérített jövedéki adó össze-
gének megítélésekor figyelembe kell venni, 
hogy a gázolaj árában a jövedéki adó össze-
ge is benne van és ezen összeget a költsé-
gekből külön nem lehet kiemelni. Emiatt a 
visszatérített adó összegét a bevételek kö-
zött kell figyelembe venni és támogatásnak 
minősül, tehát megemeli az adózási feltéte-
lül 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 jöve-
dékiadó-visszatérítés igénylésére a családi 
gazdálkodó jogosult.

Saját gazdaságban előállított cefréből ma-
gánfőzés keretében előállított párlat fő-
zése őstermelői tevékenységnek minősül, 
amennyiben az értékesítésre palackozott 
kiszerelésben, zárjeggyel ellátva kerül sor 

azzal, hogy ugyancsak őstermelői tevékeny-
ségnek és a saját gazdaságban előállított 
terméknek minősül az a pálinka is, amelyet 
- a pálinkafőzéshez szükséges felszerelés 
hiányában - a magánszemély a saját gazda-
ságában 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 tulaj-
donú gyümölccsel, gyümölcsből származó 
alapanyaggal és párlat készítésére alkal-
mas, saját tulajdonú desztillálóberendezés-
sel rendelkezik.

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, 
több tulajdonostárs magánfőző esetén va-
lamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyü-
mölcsöse helyén használható, legfeljebb 
100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára 
kialakított desztillálóberendezésen a ma-
gánfőző által végzett előállítása.
Gyümölcstermesztő személy: az a termé-
szetes személy, aki gyümölcstermő terület-
tel 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 ren-
delkezik az adóévre hitelesített értékesítési 
betétlappal.

Az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. számú 
mellékletének A.20. pontja a kistermelői 
élelmiszertermelés körébe sorolja a pár-
latkészítést (2016. évi LXVIII. törvény 71. 
§ b) pontja szerinti bérfőzött párlat értéke-
sítése)

A magánfőző desztillálóberendezés feletti 
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon 
belül köteles bejelenteni a lakóhelye sze-
rinti önkormányzati adóhatósághoz. A be-
jelentés tartalmazza a magánfőző nevét, 
lakcímét, adóazonosító jelét, a desztilláló-
berendezés feletti tulajdonszerzés időpont-
ját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és 
tárolásának, használatának helyét, ha az 
eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző köteles megőrizni és ható-
sági ellenőrzéskor bemutatni a desztilláló-
berendezés feletti jogszerű tulajdonszer-
zést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentés-
ről 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 regiszt-
rált magánfőző jogosult párlat adójegy be-
szerzésére. A magánfőző a párlat adójegy 
igénylésekor a vámhatóságnak megadja 
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az elő-
állítani kívánt párlat mennyiségét, valamint 
nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vo-
natkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

A vámhatóság a párlat adójegyet a pár-
lat adójegy értékének (700 Ft literenként) 
megfizetését követően bocsátja az igénylő 
rendelkezésére. A párlat adójegy igénylé-
se és rendelkezésre bocsátása az igénylő 
választása szerint papír alapon vagy elekt-
ronikusan történik. A  2017. január 1-jét 
megelőző időszakban előállított magánfő-
zött párlatra az előállításkor hatályos sza-
bályokat kell alkalmazni.

6.1.2. Termőföld értékesítése
Ha a termőföld a mezőgazdasági termelő-
nél kizárólag üzem célú tárgyi eszközként 
van nyilvántartva az értékesítéskor kapott 
ellenérték bevételnek minősül. A beszer-
zési ár ilyen esetben a költségek között 
elszámolható. Termőföld esetében beszer-
zési 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 össze-
get nem lehet figyelembe venni beruházá-
si költség hányában. Az ilyen ingatlant az 
őstermelői, egyéni vállalkozói tevékenység 
megszűntetése után érdemes eladni, vagy 
kivenni  a tevékenységből megszűnés hiá-
nyában különös tekintettel arra, hogy az el-
adási ár után a szerzéstől számított  ötödik 
évet követően nem kell adózni az idő mú- 
lására tekintettel. A termőföld értékesítés 
általános szabályairól a későbbiekben még 
bővebben olvashatnak.

6.1.3. Háztartásban termelt felesleg, gyűj-
tött termények értékesítése
Gyakori eset, hogy a magánszemélyek a 
háztartásukban megtermelt, saját fogyasz-
tási szükségletüket meghaladó mennyiségű 
zöldséget, gyümölcsöt értékesítik. Le kell 
szögezni, hogy ezen alkalomszerű értékesí-
tés még nem eredményez általános forgal-
mi adó kötelezettséget.

Aki őstermelői igazolvány hiányában ér-
tékesíti a háztartásában feleslegessé váló 
terményt, az önálló tevékenységből szár-
mazó bevételt szerez, amellyel szemben a 
felmerült és  igazolt  költségeket figyelem-
be veheti. Költségszámlák hiányában a be-
vétel 90 százaléka minősül jövedelemnek. 
Szja szempontból kedvezőbb az ősterme-
lői igazolványt kiváltani, mivel 600 ezer 
forint bevétel alatt nem kell jövedelmet 
számolni.

6.1.4. Vadon gyűjtött termékek
Ugyancsak önálló tevékenységnek minősül, 
ha valaki őstermelői igazolvány kiváltása 
nélkül! értékesíti az általa gyűjtött gombát, 
csigát gyógynövényt. Ezen magánszemé-
lyek 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 vállalko-
zóként vagy nem mezőgazdasági ősterme-
lőként – felvásárlónak történő értékesíté-
séből 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 rend-
jéről szóló törvényben előírt módon és 
határidőre – a magánszemélyhez nem köt-
hető 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 személyazo-
nosító adatait és lakcímét), a felvásárolt ter-
mék, termény megnevezését, mennyiségét, 
ellenértékét, a levont adót – amelynek egy 
példányát átadja a magánszemélynek, má-
sik 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 kapcso-
latban megállapítható, hogy mindkettő me-
zőgazdasági vagyoni értékű jog, így a kvó-
ták átadásából származó bevétel szintén a 
magánszemély őstermelésből vagy egyéni 
vállalkozásból származó bevétele lesz.

6.2. Támogatások
Ha a magánszemély önálló tevékenységé-
hez jogszabály vagy nemzetközi szerződés 
rendelkezése alapján költségei fedezetére 
vagy fejlesztési célra vissza nem téríten-
dő támogatást kap, akkor a támogatásból 
származó bevétele tekintetében speciáli-
san kell megállapítania a jövedelemszerzés 
időpontját.

Költségek fedezetére vagy fejlesztési 
célra folyósított támogatásnak az a támo-
gatás minősül az Szja tv. 3. § 42. pontja 
alapján, amelyet a magánszemély kizáró-
lag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadá-
sainak 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 felhasz-
nálásával teljesített kiadás alapján az 
adóévben az Szja tv. rendelkezései szerint 
elszámolt költség(ek) – ideértve az érték-
csökkenési 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 megszer-
zett bevételnek kell tekinteni.

Ha a magánszemély a támogatást köteles 
egészben, vagy részben visszafizetni, ak-
kor 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 visszafi-
zetett összegből a már elszámolt bevétel 
tekintetében a korábbi bevallását önelle-
nőrizheti.

Amennyiben a magánszemély a költsé-
gek fedezetére vagy fejlesztési célra előre 
folyósított támogatás összegét annak jog-
szabályban meghatározott célja szerint a 
megadott határidőig nem használta fel, a 
támogatás fel nem használt része annak az 
évnek az utolsó napján minősül bevétel-
nek, amikor a felhasználásra jogszabály sze-
rint nyitva álló határidő lejár, ilyen határidő 
hiányában a folyósítás évét követő negye-
dik adóév utolsó napján.

Aki pl. 2014-ben kapott 3 millió forint 
összegű támogatást, és a célszerinti felhasz-
nálásra nem jelöltek meg végső határidőt, 
akkor az el nem számolt rész legkésőbb 
2018-ban minősül bevételnek.

Amennyiben e támogatást a cél szerin-
ti felhasználás igazolásával egyidejűleg, 
vagy azt követően utólag folyósítják, 
akkor azt nem kötelező bevételként fi-
gyelembe venni. Az ilyen bevételként 
el nem számolt támogatásból teljesített 
kiadást viszont költségként (értékcsök-
kenési 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 számlá-
jára 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 nyol-
cadik év végéig költségként az igazolt ki-
adások számolhatók el, valamint a kiutalt 
normatív támogatás mértékéig terjedő 
összeg igazolás nélkül vonható le. A fenn-
maradó - az előzőekben említett határ- 
időn túl visszautalt - összeg teljes egészé-
ben bevételnek számít (Szja tv.20.§).

6.2.1. Szőlőültetvények támogatása 6
Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és 
- átállításának minősül a fajtaváltás, ültet-
vény áttelepítése.
A szerkezetátalakítási és - átállítási támo-
gatás (a továbbiakban: támogatás) a szer-
kezetátalakítás költségeihez való hozzá-
járulásból és a szerkezetátalakítással járó 
bevételkiesést ellentételező pénzbeli kom-
penzációból tevődik össze.

A támogatást utólagos folyósítása esetén 
a támogatás összegét akkor nem kell bevé-
telnek tekinteni, ha a szerkezetátalakítással 
kapcsolatos kiadások nem kerültek elszá-
molásra a költségek között.

A bevételkiesés miatt folyósított kom-
penzáció összege pedig akkor minősül be-
vételnek, amikor az a magánszemély ren-
delkezésére áll és nem tekinthető költségek 
fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított 
támogatásnak. 

6.2.2. Egységes területalapú támogatás
Az Szja tv. rendelkezése szerint az egysé-
ges 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 ösz-
szeggel annak az adóévnek a bevételét kell 
csökkenteni, amely évben a visszafizetés 
történt.

6.2.3. A támogatás hatása a bevételi érték-
határra
Valamennyi támogatással kapcsolatosan 
közös az a szabály, hogy a támogatás ösz-
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 támogatá-
sok 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 vonatko-
zóan 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 tá-
mogatásokra való alkalmazásáról, és 

- a 1408/2013/EU rendeletet az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének a mezőgazdasági ága-
zatban nyújtott csekély összegű támoga-
tásokra 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 szer-
ződés 107. és 108. cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU rende-
let (HL L 187 2014.06.26. 1-78. o.) 1-14. és 
17. cikke szerinti támogatás.

40. Agrár csoportmentességi (ABER) 
támogatás: az Európai Unió működésé-
ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének 
alkalmazásában a mezőgazdasági és er-
dészeti ágazatban, valamint a vidéki tér-
ségekben nyújtott támogatások bizonyos 
kategóriáinak a belső piaccal összeegyez-
tethetőnek nyilvánításáról szóló 2014. jú-
nius 25-i 702/2014/EU rendelet (HL L 193 
2014.07.01. 1-75. o.) 1-14. és 17. cikkei sze-
rinti támogatás.”

41. Mezőgazdasági csekély összegű (de mi-
nimis) támogatás: az Európai Unió működé-
séről 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 ösz-
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. decem-
ber 18-i 1408/2013/EU rendelet (HL L 352 
2013.12.24. 9-17. o.) szerinti támogatás.”

Az Szja tv. de minimis támogatásként ha-
tározza 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 megvál-
tozott munkaképességű alkalmazott 
foglalkoztatása esetén személyenként 
havonta az alkalmazottnak fizetett bér-
rel, de legfeljebb a hónap első napján 
érvényes havi minimálbérrel,

- a szakképző iskola tanulójával kötött 
- jogszabályban meghatározott - tanu-
lószerződés 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, min-
den megkezdett hónap után havonta a 
minimálbér 12 százalékával;

- munkanélküliek, szabadságvesztésből 
szabadultak, valamint tovább foglal-
koztatott szakképző iskolai tanulók fog-
lalkoztatására tekintettel megfizetett 
szociális hozzájárulási adó összegével. 
(Ezek a kedvezmények az egyéni vállal-
kozókat is megilletik.)

Az erdő véghasználattal érintett kitermelt 
vagy lábon álló faállomány értékesítéséből 
származó bevétel csökkenthető az erdésze-
ti hatóság által erre a célra nyitott, elkü-
lönített számlára befizetett összeggel, de 
legfeljebb a jogszabályban megállapított, a 
befejezett célállományra igényelhető nor-
matív erdőfelújítási támogatási értéknek 
megfelelő összeggel.

7. Költségek

Elismert költségnek csak a bevételszerző 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő, 
kizárólag a bevétel megszerzése, a tevé-
kenység folytatása érdekében az adóévben 
ténylegesen kifizetett, szabályszerűen iga-
zolt kiadás minősül. Ha a magánszemély 
olyan termék vagy szolgáltatás ellenértéke 
alapján kíván költséget elszámolni, amely-
nek értékesítője, illetve nyújtója az álta-
lános forgalmi adóról szóló törvényben 
meghatározott bizonylat kiállítására köte-
lezett, 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. adásvé-
teli szerződés, amely tartalmazza a költség 
összegének megállapításához szükséges va-
lamennyi adatot (így például a kiadás ösz-
szegét és pénznemét) is.

Nem minősül elismert költségnek az, 
amely a magánszemély személyes vagy csa-
ládi szükségletének kielégítését célozza.

Őstermelői tevékenységet kezdő, vagy 
újra kezdő magánszemély a tevékenységé-
nek megkezdése előtt - legfeljebb három 
évvel korábban - beszerzett, annak kereté-
ben felhasználható anyag- és árukészlet be-
szerzésére 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 leg-
feljebb három évvel korábban beszerzett 
tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékcsök-
kenésének elszámolását is megkezdheti. 

6    a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához 
a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről 
szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet
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Az Szja tv. 3. számú mellékletének fel-
vezető részében foglaltak szerint a ma-
gánszemély a tárgyi eszközök, nem anyagi 
javak beszerzésekor adott előleget nem 
veheti figyelembe költségként.

Az őstermelői tevékenységből származó be-
vétellel szemben elszámolható, jellemzően 
előforduló költségek:

– a kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök, 
nem anyagi javak beruházási költségének 
értékcsökkenési leírása az egyéni vállalko-
zókra vonatkozó rendelkezések szerint, az 
Szja tv. 11. számú mellékletben foglaltak 
alapján számolható el;

Kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi esz-
közökre, nem anyagi javakra csak mezőgaz-
dasági őstermelő jogosult értékcsökkenési 
leírást elszámolni. 2017-től a regisztrált 
mezőgazdasági termelő nem jogosult ér-
tékcsökkenési leírást elszámolni, mivel a 
regisztrált mezőgazdasági termelő nem mi-
nősül őstermelőnek az Szja tv. 3. § 18. pont-
ja szerint. 

A mezőgazdasági őstermelő az érték-
csökkenési leírás elszámolása során az 
egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezé-
seket alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy 
az adóév utolsó napján az erre a célra léte-
sített nyilvántartásban családi gazdálkodó-
ként bejegyzett magánszemély és a családi 
gazdaságban nem foglalkoztatottként köz-
reműködő családtagja a családi gazdaság 
részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi 
eszköznek, nem anyagi javaknak az üzem-
be helyezés időpontjára megállapított be-
ruházási költségét - választása szerint - az 
üzembe helyezés adóévében jogosult egy 
összegben költségként elszámolni. 

Személygépkocsinak nem minősülő tár-
gyi 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 ese-
tében átalányban számolható el értékcsök-
kenési leírást olyan nyilvántartás vezetése 
mellett, amely a nem kizárólagosan üzemi 
célt szolgáló említett tárgyi eszköz azono-
sításra alkalmas megnevezését, beszerzési 
(előállítási) árát - mint nyilvántartási érté-
ket -, továbbá a beszerzés (előállítás) és a 
használatbavétel időpontját tartalmazza.

- a tárgyi eszközök beruházási költségének 
átalány-értékcsökkenése.

Az átalány összege több ilyen eszköz hasz-
nálata mellett is legfeljebb az éves bevétel 
1 százalékáig, ezen belül is az említett nyil-
vántartásban szereplő eszköz(ök) nyilván-
tartási 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 nem-
zetközi szerződés rendelkezése alapján ka-
pott támogatás felhasználásával megszer-
zett (előállított) tárgyi eszköz, nem anyagi 
jószág beszerzési (előállítási) árának azt a 
részét, amely egyenlő a megszerzéséhez 
(előállításához) felhasznált támogatás ösz-
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 ér-
tékcsökkenési leírásként számolja el. A nem 
kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz, 
nem anyagi jószág esetén ezen túlmenően 
nincs lehetőség értékcsökkenési leírás el-
számolására.

Nem számolható el értékcsökkenés azon 
tárgyi eszközök (ingó, ingatlan) után, ame-
lyet 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 rendel-
kezés az értékcsökkenés szabályait részlete-
ző 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 munkál-
tatót kötelezően terhelő juttatás, kifize-
tés;

- a gazdasági épület bérleti díja; 
- a fűtés, világítás, technológiai energia 

költsége;
- a telefon, telefax, mobiltelefon haszná-

lati díja azzal, ha a lakás és a telephely 
nem különül el műszakilag, akkor a tevé-
kenységgel arányosan lehet a kiadásokat 
figyelembe venni az adott költségre jel-
lemző mértékegység (m2, m3, nap) ala-
pulvételével;

- az internet használat díja azzal, ha az 
csak részben szolgálja a tevékenységet, 
akkor annak a 30 százaléka, elektronikus 
bevallás benyújtására kötelezett őster-
melő esetében pedig annak 50 százalé-
ka;

- a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 
eszközök, nem anyagi javak értékesítése 
(ideértve a selejtezést, a megsemmisü-
lést) esetén az értékesítés időpontjáig 
még el nem számolt értékcsökkenési 

leírás összege, az értékcsökkenési leírás-
ból kizárt tárgyi eszközök (nem anyagi 
javak) értékesítése esetén a nyilvántar-
tásba vett beruházási költség;

- vetőmag bértermelés, bérnevelés, bér-
hizlalás, kihelyezett állattartás esetén a 
termék vagy állat kihelyezéskori értéke, 
valamint a bértermeltető által biztosí-
tott takarmány stb. értéke is a felvásár-
lási okirathoz csatolt elszámolás alapján;

- a központi költségvetésbe, a helyi ön-
kormányzatoknak – a tevékenységgel 
összefüggésben – befizetett adó (a sa-
ját 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 kifi-
zetett vagyon, felelősség-, kockázati 
biztosítás díja; a kockázati biztosításba 
beletartozik a kockázati élet, baleset és 
betegbiztosítás is.

- a saját részre vagy az alkalmazottak ré-
szére vásárolt munkaruha, védőeszköz, 
a munka-, a baleset- és a környezetvé-
delmi berendezés beszerzésére fordított 
kiadás;

- a köztestület számára tagdíj vagy an-
nak megfelelő jogcímen fizetett összeg, 
továbbá az őstermelői tevékenységgel 
kapcsolatos érdekképviseleti feladatot is 
ellátó társadalmi szervezet számára tag-
díj címén fizetett összeg;

- a reklámköltség;
- hivatali, üzleti utazás esetén az utazásra, 

a szállás díjára fordított kiadás; 
- az úthasználati díj az úthasználatra jogo-

sultság időszakában a díjköteles útsza-
kaszon történt üzleti célú futásteljesít-
mény arányában; 

- nem megállapodás alapján befizetett sa-
ját szociális hozzájárulási adó;

- az őstermelői tevékenység keretében 
kifizetői, munkáltatói minőségben 
adott, a kifizetőt terhelő adó mellett ad-
ható juttatások, a reprezentáció, üzleti 
ajándék címén adott juttatás költsége 
és annak közterhe, melyet a juttatás hó-
napjára vonatkozó kötelezettségek kö-
zött kell bevallani.

Kistermelői költséghányad
A tételes költségelszámolást alkalmazó 
mezőgazdasági kistermelő az e tevékeny-
ségéből származó bevételéből, kistermelői 
költségátalány címén igazolás nélkül szá-
molhatja el az igazolt költségein felül me-
zőgazdasági kistermelésből származó bevé-
telének a 40 százalékát. Ebben az esetben 
veszteséget mindaddig nem határolhat el, 
amíg - választása szerint - ezt a kistermelői 
költséghányadot elszámolja.

7    Szja-törvény 3. számú melléklet.
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Veszteségelhatárolás
2015-től és az elhatárolt veszteséget csak a 
keletkezését követő öt adóévben lehet el-
számolni. Az adóévben elszámoltató vesz-
teség legfeljebb az elhatárolt veszteség 
nélkül számított őstermelésből származó 
tárgyévi jövedelem 50 százalékáig érvénye-
síthető.

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó nap-
jáig 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 érvénye-
síteni.

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 fo-
rint összegig tud elhatárolni a 2015-ös adó-
évben, 750 ezer forint után adóznia kell. 
Az elhatárolt veszteség fennmaradó részét 
2025-ig számolhatja el. 

Az a veszteség, amely 2017-ben keletke-
zett 2022-ig számolható el.

A veszteséget időrendben, a keletkezé-
sük sorrendjében kell elszámolni.

A mezőgazdasági őstermelő az adó-
évben elhatárolt veszteségét az adóévet 
megelőző két évre visszamenőlegesen is 
rendezheti adóbevallásának önellenőrzé-
sével oly módon, hogy a megelőző két év 
egyikében vagy mindkettőben megszerzett, 
őstermelői tevékenységből származó jöve-
delmét csökkenti adóévenként az elhatá-
rolt veszteség 30 százalékával. A veszteség 
önellenőrzéssel feltárt jövedelem terhére is 
elszámolható. A veszteségnek azt a részét, 
amelyet nem tud visszamenőleg elszámol-
ni, a későbbi években érvényesítheti a jö-
vedelmével szemben.

7.2. Gépjárműköltség – Cégautóadó
Az önálló tevékenységet folytató magán-
személyek a bevétel megszerzése érdeké-
ben felmerült és e tevekénységükhöz hasz-
nált jármű üzemeltetésével kapcsolatos 
költségeiket útnyilvántartás vezetése mel-
lett 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 adato-
kat, amelyek a költségelszámoláshoz szük-
ségesek, így többek között a kilométeróra 
állását az év első és utolsó napján és a hi-
vatali, üzleti célból megtett kilométereket.

Az üzemanyag költséget a számlával igazolt 
üzemanyag vásárlás vagy a NAV által havon-
ta közzétett üzemanyagár figyelembevéte-
lével az útnyilvántartás szerint üzemi célból 
megtett kilométerek után lehet elszámolni. 

Az elszámolt üzemanyag mennyisége nem 
lehet több a 60/1992. (IV. 1.) Kormányren-
deletben meghatározott fogyasztási norma 
mértékénél (bővebb információ az 5. szá-
mú 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 ne-
gyedévén belül a negyedév első napján 
választott üzemanyag-felhasználással ösz-
szefüggő költség-elszámolási módszertől 
- ideértve a választott üzemanyag-fogyasz-
tási normát is - nem térhet el.

A fenntartási és javítási költségek számlák, 
bizonylatok alapján számolhatók el az útnyil-
vántartásban feltüntetett üzemi célú és a ma-
gáncélú utak arányában. Az említett kiadások 
számlával igazolt elszámolása helyett a saját 
tulajdonúnak minősülő személygépkocsi ese-
tén lehetőség van kilométerenként 15 forint 
(2017. január 1-től) általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolására. Ebben az 
esetben viszont az üzemanyagköltségen felül 
más - a személygépkocsi fenntartásával, javí-
tásával, felújításával kapcsolatosan felmerült 
- számlával igazolt kiadást még részben sem 
lehet elszámolni.

Az önálló tevékenységet folytató magán-
személyek közül speciális szabály vonatkozik 
a mezőgazdasági őstermelőre, aki útnyilván-
tartás vezetése helyett - függetlenül az üze-
meltetett személygépkocsik számától - havi 
500 kilométer utat számolhat el saját tulaj-
donúnak minősülő  személygépkocsi üzleti 
célú használata címén. Ezt a költség-elszá-
molási módot csak a teljes adóévre - illető-
leg az adóéven belül a tevékenység teljes 
időtartamára - lehet alkalmazni. Amennyi-
ben az őstermelő ezt a módszert választja, 
akkor az üzemanyagköltség a norma szerinti 
üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzé-
tett ár alapulvételével, a fenntartási költsé-
gek pedig kizárólag a kilométerenkénti 15 
forint általános személygépkocsi-normakölt-
ség alkalmazásával számolhatók el. A költség 
elszámolásának a napja az év mindazon hó-
napjának első napja, amelyre vonatkozóan 
a mezőgazdasági őstermelő 500 kilométer 
átalányt számolt el. Azokra a hónapokra vo-
natkozóan, amikor e címen költséget számol 
el, nem kell cégautóadót fizetnie. Az 500 ki-
lóméteres szabály az egyéni vállalkozóra is 
vonatkozik.

A 2018. évtől saját tulajdonúnak minősül a 
magánszemély által zárt végű lízingbe vett 
jármű mellett a közeli hozzátartozó tulajdo-
nát képező vagy a közeli hozzátartozó által 
zárt végű lízingbe vett jármű is azzal, hogy 
a  magánszemély a saját tulajdonú gépjármű 
tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzés-
re 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 útnyilván-
tartás alapján a norma szerinti üzem-
anyag-mennyiség figyelembevételével,

- a számla szerinti egyéb költség, ameny-
nyiben az a szerződés alapján a magán-
személyt 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 hasz-
nálatról 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 cégautó- 
adót kell fizetni azon személygépkocsi 
után, amelyre tekintettel az Szja tv. szerint 
tételes költségelszámolással költséget, ér-
tékcsökkenési leírást számoltak el. A Gjt. 
17/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
ilyen személygépkocsi esetében az adókö-
telezettség annak a hónapnak az 1. napján 
keletkezik, amelyet megelőző hónapban a 
személygépkocsi után a tulajdonos, pénz-
ügyi lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő 
költséget számolt el. 

A környzetkímélő gépkocsi mentes a cég- 
autóadó alól. Környzetkímélő gépkocsi az 
elektromos és a nulla emissziós gépkocsi. 

Cégautóadó fizetési kötelezettség esetén 
az adó havi mértéke személygépkocsinként, 
a személygépkocsi kW-ban kifejezett telje-
sítménye és környezetvédelmi osztály-jel-
zése 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 fogal-
mazza meg:

Környezetvédelmi osztályjelzés: a KöHÉM 
rendelet8 2014. augusztus 15-én hatályos 
5. számú melléklet II. alpontja szerinti kör-
nyezetvédelmi osztályjelzés. Ha a KöHÉM 
rendelet szerinti osztályjelzés nem ismert, 

8    6/1990. (IV.12.) Köhém rendelet a közúti 
járművek forgalomba helyezésének és a for-
galomban tartásának műszaki feltételeiről
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akkor azt a személygépkocsi, tehergépjár-
mű, autóbusz légszennyezési, zajkibocsá-
tási adatait, környezetvédelmi osztályát 
meghatározó jellemzőjét (hajtómotorjának 
környezetvédelmi besorolása, a személy-
gépkocsi meghajtása) hitelt érdemlően 
bizonyító iratai (pl.: forgalmi engedély, tí-
pusbizonyítvány, hatósági okirat, szakértői 
szakvélemény) alapján - a KöHÉM rendelet 
5. számú melléklete II. alpontjára figyelem-
mel - kell megállapítani. Ha ez nem lehetsé-
ges, 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 osz-
tályjelzés „16”,”

A negyedévre fizetendő adóból levonható a 
személygépkocsi után az adóalany terhére 
az önkormányzati adóhatóság által megálla-
pított gépjárműadó. Levonásra a negyedév 
azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén 
van lehetőség, amelyben a személygépkocsi 
utáni cégautóadó- és gépjárműadó-kötele-
zettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az 
adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezett-
ségének határidőben eleget tett.

Az adózó adómegállapítási, adóbevallási 
és adófizetési kötelezettségét negyedéven-
ként, a negyedévet követő hónap 20. nap-
jáig teljesíti. A bevallást az állami adóható-
sághoz kell benyújtani.

8. Jövedelem-Összevont adóalap

Jövedelemnek a magánszemély által más 
személytől megszerzett bevétel egésze, 
vagy a bevételnek az Szja tv. szerint elis-
mert költséggel, igazolás nélkül elismert 
költséggel, vagy átalányban meghatározott 
költséggel csökkentett része, vagy a bevé-
tel 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 2017-
ben 15 százalék.

8.1. Összevont adóalap 
Az összevont adóalap az adóévben adókö-
telezettség 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 jö-
vedelem.

8.2. Őstermelői kedvezmény
A tételes költségelszámolást választó, 
vagy 10 százalék költséghányadot alkal-
mazó mezőgazdasági őstermelők leg-
feljebb 100 000 forint adókedvezményt 
vehetnek igénybe, amennyiben rendel-
keznek regisztrációs számmal. Abban az 
esetben, ha az őstermelői tevékenységet 
közös igazolvány vagy családi gazdaság 
keretében folytatják, akkor a közös tevé-
kenységet folytatók mindegyikének kü-
lön-külön kell rendelkeznie regisztrációs 
számmal, amelyet a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv által ve-
zetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben 
tartanak nyilván.

Ha a magánszemély az őstermelésből 
származó jövedelmét tételes költségelszá-
molással állapítja meg, és a mezőgazdasági 
őstermelői tevékenységen kívül más forrás-
ból is van összevonandó jövedelme, és az 
őstermelői tevékenység utáni adókedvez-
mény összege a 100 ezer forintot nem éri 
el, akkor könyvelői díjkedvezményt is érvé-
nyesíthet.

Könyvelői díjkedvezmény címén a köny-
velőnek kifizetett, számlával igazolt összeg-
nek az őstermelői tevékenységgel arányos 
része vehető figyelembe. Az őstermelői 
adókedvezmény a könyvelői díjkedvez-
ménnyel együtt sem haladhatja meg a 100 
ezer forintot. A kedvezmény összege me-
zőgazdasági de minimis támogatásnak mi-
nősül.

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 jogo-
sultsági hónaponként 

- egy eltartott esetén 66 670 forinttal,
- kettő eltartott esetén 116 670 forinttal,
- három és minden további eltartott ese-

tén 220 000 forinttal
csökkenthető az összevont adóalap. 

A 2014. évtől azok a magánszemélyek, akik 
a családi kedvezményt a személyi jövede-
lemadóból 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 járu-
lékkedvezmény adóalap csökkentő ked-
vezményként történő meghatározásához 
az érvényesített járulékkedvezmény 667 
százalékát kell kiszámítani. A családi járu-
lékkedvezményről bővebben a járulékokról 
szóló részben olvashatnak.

Az első házasok kedvezménye, a családi 
kedvezményt megelőző sorrendben érvé-
nyesíthető. Első házasok kedvezményét az 
a házaspár érvényesítheti, amely esetében 
legalább az egyik házastárs első házasságát 
köti. A házastársak által együttesen érvé-
nyesíthető kedvezmény jogosultsági hóna-
ponként 33 335 forint. Ezzel az összeggel a 
jogosult magánszemély az összevont adó-
alapját csökkenti.

9. Mezőgazdasági kistermelő átalányadó-
zása

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 nyomtatvá-
nyon tehető meg, amely elérhető az adó-
hatóság internetes oldalán az alábbi linken:  
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtat-
vanykitolto_programok

Amennyiben a mezőgazdasági kisterme-
lői tevékenysége mellett egyéni vállalkozói 
tevékenységet is folytat a magánszemély, 
az átalányadózást mindkét tevékenységre 
nézve külön-külön választhatja. Az egyes 
tevékenységekből származó bevételek nyil-
vántartását ilyen esetben is egymástól el-
különítve kell vezetni.

Gépjármű hajtómotorjának 
teljesítménye (kW)

Környezetvédelmi osztály-jelzés

 „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
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Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági 
kistermelői tevékenységet folytató magán-
személy az előző évre vonatkozó éves adó-
bevallásához fűzött - a határidő letelte előtt 
adóhatósághoz benyújtott - nyilatkozatban 
jelentheti be az átalány választását a tárgy-
évre. 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 letel-
te után nem pótolható, illetve nem vonható 
vissza, kivéve, ha az átalány választásának a 
nyilatkozattétel időpontjában is hiányoztak 
a törvényes feltételei. A bejelentésnek tar-
talmaznia kell az átalánybesoroláshoz szük-
séges valamennyi ismert adatot.

Átalányadózás esetén a kistermelésből 
származó bevétel 15 százaléka számít jö-
vedelemnek, illetőleg a bevételnek azon 
részéből, amely élő állat és állati termékek 
értékesítéséből származik, 6 százalékot 
kell jövedelemnek tekinteni és az átalány-
ban megállapított jövedelem az összevont 
adóalap része lesz, a 2010. évtől ugyanis e 
jövedelem nem tartozik a külön adózó jöve-
delmek körébe.

Az átalányadózás szerint adózó mezőgaz-
dasági kistermelő is a bevételeit az Szja tv. 
2. számú melléklet szerint - figyelemmel a 
4. számú melléklet rendelkezéseire is - veszi 
figyelembe. 

Az átalányadózás szerint adózó mezőgaz-
dasági kistermelőnél nem minősül bevétel-
nek a költségei fedezetére vagy fejlesztési 
célra jogszabály vagy nemzetközi szerződés 
rendelkezése alapján folyósított vissza nem 
térítendő támogatás összege. A magánsze-
mély az e bevételével összefüggő adóköte-
lezettségeit az önálló tevékenységből szár-
mazó jövedelemre irányadó rendelkezések 
szerint teljesíti. Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy ha az átalányadózó mezőgazdasági 
kistermelő támogatásból származó bevé-
telével szemben a költségeit tételesen szá-
molja el, akkor más önálló tevékenységéből 
származó bevételével szemben is csak a té-
teles költségelszámolást alkalmazhatja, te-
hát a 10 százalékos elismert költséghányad 
érvényesítésére nincs mód.

Amennyiben a támogatás összegét a cél-
szerinti felhasználással egyidejűleg vagy azt 
követően utólag kapja az őstermelő, ak-
kor a költségek fedezetére vagy fejlesztési 
célra folyósított támogatást a jövedelem 
kiszámításánál nem kell bevételként figye-
lembe 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-

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 tá-
mogatás ugyanakkor mindenképpen része 
a bevételnek és a jövedelemnek átalányban 
történő megállapításánál a 15 százalék be-
vételi hányadnál kell figyelembe venni.

Tárgyi eszköz beszerzése esetén elenged-
hetetlen annak nyilvántartásba vétele a 
tárgyi eszköz nyilvántartásban, mivel az 
átalányadózás megszüntetése esetén elő-
fordulhat, hogy a támogatott tárgyi eszköz 
nyilvántartás szerinti nettó értékének elszá-
molására még sor kerül, ha a későbbiekben  
adózó a  tételes költségelszámolásra tér át.

Az átalányadót választó mezőgazdasági kis-
termelő, amennyiben az áfa-levonási jogát 
nem érvényesíti, a pénztárkönyv (napló-
főkönyv) bevételi adatait vezeti, továbbá 
a tevékenységével kapcsolatban felmerült 
összes költségének bizonylatait és egyéb 
dokumentumait az Szja tv-ben foglalt álta-
lános szabályok szerint köteles megőrizni. 
Az átalányadózás nem mentesíti az őster-
melőt munkáltatói minőségében, illetőleg 
más jogszabály előírása szerint reá vonat-
kozó nyilvántartási, bizonylat-kiállítási, va-
lamint adatszolgáltatási, továbbá a számla-, 
illetőleg nyugtaadási kötelezettség alól.

10. Adóelőleg - megállapítás

Főszabály szerint az összevont adóalap adó-
ja után személyi jövedelemadó előleget kell 
fizetni. 

Az őstermelők esetében a kifizetőnek 
nem kell adóelőleget megállapítani az őster-
melői tevékenységből származó bevételből, 
ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor 
(a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitele-
sített értékesítési betétlapját, illetve ha csa-
ládi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja) az 
e jogállását igazoló okiratát.

A kifizetőnek az őstermelő részére kifize-
tett 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 szerepeltet-
ni 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 kifize-
tőnek - figyelemmel az őstermelő nyilatko-
zatára is - legalább a bevétel 50 százalékát 

jövedelemként kell figyelembe venni akkor 
is, ha az értékesítő magánszemély 50 szá-
zaléknál magasabb költségről nyilatkozott.

Nem kell adóelőleg-alapot megállapítani 
az őstermelői tevékenységből származó be-
vétel esetén, amíg annak összege az adóév 
elejétől összesítve az adóévben nem ha-
ladja meg a nemleges bevallási nyilatkozat 
megtételére jogosító összeghatárt, azaz a 
támogatások összege nélkül a 4 millió forin-
tot. (Ennek feltételeiről bővebben a nem-
leges 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 áta- 
ányadózást választókra is vonatkozik.

Az adóelőleg megállapítására, megfizeté-
sére egyéb esetben a magánszemély köte-
les a negyedévet követő hónap 12. napjá-
ig, azonban nem kell adóelőleget fizetnie, 
mindaddig, amíg az adóév elejétől összesít-
ve, vagy egyébként, amely negyedévben a 
fizetendő összeg nem haladta meg a 10 ezer 
forintot. A tételes költségelszámolást vagy 
10 százalék költséghányadot alkalmazó me-
zőgazdasági őstermelőnek az őstermelői 
bevételeiből számított adóelőleg-alap után 
az adóév elejétől megállapított adóelő-
legnek az őstermelői adókedvezménynek 
megfelelő részét nem kell megfizetnie. A 
fizetendő adóelőleg összegének megálla-
pításakor az első házasok kedvezménye, a 
családi kedvezmény és a személyi kedvez-
mény érvényesíthető. 

11. Adóbevallás

A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve 
az átalányadózást alkalmazó mezőgazdasá-
gi 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 be-
vételt is beszámítva kell a jövedelmét meg-
határoznia, és bevallania. 

Változás, hogy a személyi jövedelemadó 
bevallást az őstermelőnek az adóévet kö-
vető év május 20-áig kell benyújtania ak-
kor is, ha áfa fizetésére kötelezett. Egyéni 
vállalkozón esetében maradt a február 25.

11.1. Nemleges bevallási nyilatkozat
A tételes költségelszámolást alkalmazó me-
zőgazdasági kistermelő a 600 ezer forintot 
meghaladó, de 4 millió forintnál nem több 
éves bevétel esetén az adóévben elért bevé-
telének feltüntetése mellett - nyilatkozhat, 
hogy az adóévben nem volt a mezőgazda-
sági kistermelésből jövedelme. A nyilatko-
zattétel feltétele, hogy rendelkezik legalább 
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a bevétel 20 százalékát kitevő összegben a 
tevékenységével összefüggésben felmerült, 
a 3. számú mellékletben költségként elis-
mert 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 fog-
lalkoztatásra tekintettel a magánszemé-
lyeknek munkabérként kifizetett, meret a 
dolgozók részére a fizetés nem számla elle-
nében 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 mező-
gazdasági 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 alap-
ján folytató családtagok, vagy családi gaz-
daság tagjainak mindegyikét külön-külön 
megilleti a nemleges nyilatkozattétel, de 
csak akkor, ha azt mindannyian azonosan 
választják.

A mezőgazdasági kistermelő a nemle-
ges nyilatkozatot adóbevallásban, illetve 
a munkáltatói adómegállapítás keretében 
teheti meg. A nemleges nyilatkozat az adó-
bevallással egyenértékű, arra egyebekben 
is az adóbevallásra vonatkozó rendelkezé-
seket kell alkalmazni.

12. Tevékenység megszüntetése

Amennyiben a magánszemély az ősterme-
lői tevékenységét az adóévben megszün-
tette, 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 meg-

szűnéskor meglévő összes készlet (anyag, 
félkész és késztermék) leltári értékét;

- a 100 ezer - 1991. december 31-ét köve-
tően 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 ingat-
lan használati vagy bérleti jogáról való 
lemondás miatti ellenértéket akkor, ha 
a használati, vagy a bérleti jog megszer-
zésére fordított kiadást korábban költ-
ségként elszámolta. (Ha ez az ellenérték 
a megszűnés évében még nem ismert, 

akkor a használati vagy a bérleti jog meg-
szerzésére fordított kiadás összegét kell 
bevételként figyelembe venni.)

Amennyiben a magánszemély őstermelői te-
vékenységét megszüntette, de az éves adó-
bevallás benyújtását megelőzően (a bevallás 
határnapjáig) érkezett még az őstermelői 
tevékenységével összefüggésben bevétele 
– pl: a korábban eladott terményt utólag fi-
zették ki -, akkor ezt a bevételét még a meg-
szűnés évének bevételei között kell számba 
vennie.

Ha az éves adóbevallás benyújtását kö-
vetően is érkezik még az őstermelői tevé-
kenységgel összefüggésben bevétel, akkor 
arra majd az önálló tevékenységre vonat-
kozó jövedelemszámítási szabályokat kell 
alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a bevételből 
levonható a korábbi őstermelői tevékeny-
séggel kapcsolatosan felmerült és még el 
nem számolt kiadás. Amennyiben ennek a 
kiadásnak az összege több lenne, mint az 
utóbb megszerzett bevétel, akkor a kiadás-
nak e részét a tevékenység megszüntetése 
évéről készített adóbevallás önellenőrzésé-
vel lehet érvényesíteni.

13. Egyéni vállalkozók

Vállalkozói személyi jövedelemadó
A vállalkozói jövedelem szerinti adózást 
alkalmazó egyéni vállalkozó az e tevékeny-
ségéből származó vállalkozó bevételét Szja 
tv. 4. és a 10. számú mellékletének rendel-
kezései szerint, a vállalkozói jövedelmét a 
vállalkozói bevételből a vállalkozói költség 
levonásával határozza meg. Vállalkozói költ-
ségként a vállalkozói kivét és a vállalkozói 
bevétel elérése érdekében felmerült kiadás 
az Szja tv 4. és 11. számú melléklet rendel-
kezései szerint számolható el.

Többféle vállalkozói tevékenység esetén 
azok bevételeit együttesen kell egyéni vál-
lalkozói bevételnek tekinteni, valamint az 
elérésük érdekében felmerült, e törvény-
ben 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 szabá-
lyokat kell alkalmazni, ebben az esetben is 
(Szja tv.19.§).

Bevételt csökkentő kedvezmények 
•	 a legalább 50 százalékban megváltozott 

munkaképességű alkalmazott foglalkoz-
tatása esetén személyenként havonta 
az ilyen alkalmazottnak kifizetett bér, 
de legfeljebb a hónap első napján érvé-
nyes minimálbér;

•	 szakképző iskolai tanulóval kötött – jog-
szabályban meghatározott – tanuló- 

szerződés alapján folytatott gyakorla-
ti képzés esetén minden megkezdett 
hónapban a minimálbér 24 százaléka, 
illetve szakképző iskolával kötött meg-
állapodás alapján folytatott gyakorlati 
képzés esetén minden megkezdett hó-
napban a minimálbér 12 százaléka; 

•	 sikeres szakmai vizsgát tett, volt szak-
képző iskolai tanuló folyamatos to-
vábbfoglalkoztatása, valamint a törvé-
nyi feltételeknek megfelelő korábban 
munkanélküli személy, valamint a 
szabadulást követő 6 hónapon belül 
felvett szabadságvesztésből szabaduló 
személy, illetve a pártfogó felügyelet 
hatálya alatt álló személy alkalmazott-
ként történő foglalkoztatási ideje alatt, 
de legfeljebb 12 hónapon át befizetett 
szociális hozzájárulási adó összege;

•	 alapkutatáshoz, alkalmazott kutatás 
vagy kísérleti fejlesztés folytatása érde-
kében felmerült kiadással kapcsolatban 
az Szja tv-ben meghatározott feltételek-
nek megfelelően évente legfeljebb 50 
millió Ft;

•	 a 250 főnél kevesebb alkalmazottat 
foglalkoztató egyéni vállalkozó eseté-
ben a kisvállalkozói kedvezmény alap-
jául szolgáló beruházás összege azzal, 
hogy a kedvezmény nem lehet több a 
bevétel és költségek különbségénél; 
Az Szja tv. 49/B. § (12) - (13) bekezdé-
seiben foglaltak alapján a kisvállalko-
zói kedvezmény alapjául szolgálhat a 
kizárólag üzemi célt szolgáló, 100 000 
forint egyedi érték alatt beszerzett tár-
gyi eszköz is, ha az az egyéni vállalkozói 
tevékenységét közvetlenül szolgálja, és 
az egyéni vállalkozó korábban még nem 
helyezte üzembe. A vállalkozási tevé-
kenységet közvetlenül szolgáló, kizáró-
lag üzemi célú tárgyi eszköznek minősül 
a korábban még használatba nem vett 
személygépkocsi is,
	feltéve, hogy a kisvállalkozói kedvez-

mény 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 -, cég- 
autó adót fizet azzal, hogy az adót 
meg kell fizetni akkor is, ha adózó a 
kedvezmény érvényesítését követő-
en áttért az Eva tv. vagy a Katv. ha-
tálya alá.

	ha a személygépkocsi-bérbeadó vagy 
személyszállító tevékenységet folyta-
tó egyéni vállalkozó tevékenységének 
tárgyát, illetve eszközét képezi, azt 
más célra részben sem használja, és 
ezt üzleti nyilvántartásai egyértelmű-
en alátámasztják.
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•	 a fejlesztési célra nyilvántartásba vett ösz-
szeg, mely az adóévben elszámolt vállal-
kozói bevételnek és a vállalkozói költségek 
különbözetének 50 százaléka, de legfel-
jebb adóévenként 500 millió forint lehet;

•	 az öt főnél kevesebb alkalmazottat fog-
lalkoztató egyéni vállalkozó esetében az 
átlagos állományi létszám alapulvételé-
vel a létszámnövekményre tekintettel 
levonható összeg.

Kisvállalkozói kedvezmény utáni adó visz-
szafizetése
Amennyiben a kisvállalkozói kedvezmény 
nem válik véglegessé, akkor az e címen le-
vont összeg kétszerese után kell az adót 
megfizetni a kedvezmény érvényesítésének 
évében hatályos általános adómértékkel.

Amennyiben az egyéni vállalkozó áta-
lányadózást választ és a kisvállalkozói kedvez-
ményt 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 kisvállalko-
zói kedvezmény címén levont összeg végle-
gessé nem vált kétszerese után kell az adót 
megállapítani a kedvezmény érvényesítésé-
nek 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 nyilvántar-
tott összeg annyiban és akkor vezethető 
ki a nyilvántartásból, ha és amennyiben 
az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba vé-
tel évében és az azt követő három adóév 
során általa kizárólag üzemi célt szolgáló 
tárgyi eszköz nem ingyenes megszerzése 
vagy előállítása érdekében - alapnyilván-
tartásában, valamint egyedi beruházási és 
felújítási költségnyilvántartásában rögzített 
- beruházási, felújítási kiadás(oka)t teljesít, 
kivéve, ha megállapítja

a) a kivezetett rész után a nyilvántartás-
ba vétel adóévében hatályos rendelkezések 
szerinti mértékkel a vállalkozói személyi 
jövedelemadót [49/B. § (9) bekezdés], va-
lamint

b) a kivezetett résznek az a) pont szerinti 
vállalkozói személyi jövedelemadót megha-
ladó része után a vállalkozói osztalékalap 
utáni adót. Az a)-b) pontban említett adó-
kat késedelmi pótlékkal növelten a kiveze-
tést követő 30 napon belül kell megfizetni. 

A nyilvántartásba vétel évének a bevallás 
benyújtásának évét kell tekinteni, ami azt je-
lenti, hogy 17SZJA-bevallásban érvényesített 
kedvezményt 2018-ban kell nyilvántartásba 
venni és 2021. december 31-éig kell elkölteni.

Az egyéni vállalkozónak a fejlesztési tarta-
lék nyilvántartásba vétele évét követő har-
madik adóév végén még nyilvántartott rész 
után az a)-b) pont szerinti adókat a negyedik 
adóév első hónapja utolsó napjáig kell meg-
állapítania és azokat késedelmi pótlékkal nö-
velten kell megfizetnie. A késedelmi pótlékot 
a nyilvántartásba vett fejlesztési tartalékot 
tájékoztató adatként tartalmazó adóbevallás 
benyújtása esedékességének napját követő 
naptól a nem beruházási célra történő kive-
zetés 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 alkal-
mazni 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 kö-
vető 30 napon belül kell megfizetni. 

Az egyéni vállalkozónak a fejlesztésitar-
talék-nyilvántartást úgy kell vezetnie, hogy 
abból megállapítható(ak) legyen(ek) a kive-
zetett összeg(ek), valamint a kivezetés(ek) 
alapjául szolgáló kiadás(ok) teljesítésének 
időpontja(i) és összege(i), illetve a kiveze-
tés(ek) miatt fizetendő adó és késedelmi 
pótlék összege. A cél szerinti felhasználás 
egyben azt is jelenti, hogy a beszerzési ár-
nak a nyilvántartásból kivezetett összeggel 
csökkentett részét lehet a költségek között 
elszámolni. A fejlesztési tartalék képzése 
így felfogható egy előre hozott értékcsök-
kenési leírásnak is, mivel értékcsökkenési 
leírás alá vonni a beruházási költségnek a 
nyilvántartásból kivezetett összeggel csök-
kentett részét lehet.

Nem használható fel a fejlesztési tartalék 
összege olyan tárgyi eszköz beruházásként 
történő elszámolása címén, amelyre érték-
csökkenési leírást elszámolni nem lehet, 
vagy amelyhez a vállalkozó ingyenesen ju-
tott hozzá. 

Veszteségelhatárolás
Veszteség elhatárolására a mezőgazdasági 
őstermelőhöz hasonlóan az egyéni vállal-
kozóknak is lehetőségük van. Az elhatárolt 
veszteséget az egyéni vállalkozó korábban 
bármely későbbi adóév vállalkozói jöve-
delmével szemben - döntése szerinti meg-
osztásban – elszámolhatta. Az adóévben 
elszámolt elhatárolt veszteség legfeljebb az 
elhatárolt veszteség nélkül számított vállal-
kozói 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 vesz-
teség 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 szá-
molható el, amelyben az egyéni vállalkozói 
tevékenységét megszüntette a magánsze-
mély. Önellenőrzés, vagy adóellenőrzés so-
rán feltárt jövedelem terhére is lehet vesz-
teséget elhatárolni.

Tárgyévi veszteség visszamenőleges el-
határolására is mód van mezőgazdasági 
tevékenységet folytatók esetében. Ilyen 
esetben  évenként a veszteség 30-30 szá-
zaléka vihető vissza az előző két év jöve-
delmével szemben az egyes adóévekre. A 
fennmaradó rész a későbbi években lesz 
elszámolható. 

A veszteséget időrendben, a keletkezé-
sük sorrendjében lehet elszámolni!

Vállalkozói adóalap
Vállalkozói adóalap az előzőek alapján meg-
állapított jövedelem, azzal, hogy
- ha a megállapított bevétel az Szja tv. 4. 
és 11. számú melléklete szerint elszámolt 
költséget nem haladja meg, vagy a megha-
ladó része nem éri el az adóévben a jöve-
delem-(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 te-
kinti vállalkozói adóalapnak.
A vállalkozói személyi jövedelemadó a meg-
állapított vállalkozói adóalap 9 százaléka. 

A vállalkozói osztalékalap és az adó 
mértéke
A vállalkozói osztalékalap után az adó 
mértéke 15 százalék. A vállalkozói osztalék- 
alapot az adózás utáni vállalkozói jövede-
lemből kell kiszámítani. Az adózás utáni vál-
lalkozói jövedelem a vállalkozói adóalapnak 
a megállapított vállalkozói személyi jövede-
lemadó összegével, valamint nemzetközi 
szerződés vagy viszonosság hiányában a 
külföldi telephelynek betudható vállalko-
zói 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, adófizeté-
si kötelezettséggel járó átadást;
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•	 a tárgyi eszköz, a nem anyagi javak ér-
tékcsökkenési leírása megkezdésének 
évében a vonatkozó beruházási költsé-
get képező kiadások azon része, amellyel 
az egyéni vállalkozó ezt az évet megelő-
ző években a vállalkozói osztalékalapját 
csökkentette;

•	 a vállalkozói osztalékalapnak a beru-
házási 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 vállalko-
zói osztalékalapját csökkentette, illetve 
ennél előbb az egyéni vállalkozói tevé-
kenység megszüntetésekor.

Az adózás utáni vállalkozói jövedelmet 
csökkenti:
•	 az adóévben vásárolt, kizárólag üzleti 

célt szolgáló tárgyi eszköz, a nem anyagi 
dolog értéke után elszámolt értékcsök-
kenési leírást meghaladó összeg, ha az 
értékcsökkenési leírást az egyéni vállal-
kozó az adóévben kezdte el;

•	 az olyan, adórövidítéssel, egyéb jogsza-
bály megsértésével összefüggő bírság, 
késedelmi pótlék stb. összege, amelyet 
az egyéni vállalkozói tevékenység gazda-
sági, pénzügyi ellenőrzése során feltárt 
szabálytalanságok következményeként 
kellett megfizetni; a beruházási és fel-
újítási költségnyilvántartás szerint az 
adóévben felmerült beruházási költsé-
get 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 vá-
lasztásának lehetőségével. Az átalányadózás-
ra vonatkozó szabályok szerint adóévenként, 
az adóév egészére átalányadózást választhat 
az az egyéni vállalkozó, akinek az átalányadó-
zás megkezdését közvetlenül megelőző 
adóévben a vállalkozói bevétele a 15 millió 
forintot nem haladta meg. Az az egyéni vállal-
kozó is választhat átalányadózást, aki munka-
viszonyban áll. Mezőgazdasági tevékenységet 
folytatók esetében a jövedelem átalányban 
történő megállapítására akkor van mód, ha 
adózó bevétele éves szinten a 15 millió forin-
tot nem haladja meg.

Az előzőekben foglaltaktól eltérően az 
az egyéni vállalkozó, akinek a vállalkozói 
tevékenysége az adóév egészében kizáró-
lag kereskedelmi tevékenység végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kor-

mányrendelet szerinti kiskereskedelmi te-
vékenység, 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 értékha-
tárokat megemeli ebben az esetben is, de 
a tevékenység bevételei között a költségek 
fedezetére, fejlesztési célra folyósított tá-
mogatás összegét nem lehet figyelembe 
venni. Ez utóbbi támogatások összegét ön-
álló 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 egyé-
ni vállalkozót is megilleti az átalányadózás 
választásának joga azzal, hogy a bevételi ér-
tékhatárokat 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 százalék-
ban meghatározott költséghányad (költ-
ségátalány) 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 költséghá-
nyadot érvényesíthetnek).

14. A termőföld bérbeadása

Az idevonatkozó rendelkezéseket a 2018. 
évtől az Szja tv. 73. §-a szabályozza.

Az Szja tv. 3. § 53. pontja szerint termő-
föld haszonbérbe adásának a termőföld, 
illetve halastó magánszemély tulajdonosa 
vagy haszonélvezője által egy vagy több 
évre, írásban kötött megállapodás alapján, 
ellenérték fejében a föld használati jogo-
sultságának mező-, erdőgazdasági, illetve 
halászati hasznosításra történő átengedése 
minősül.

14.1 Termőföld bérbeadásából származó 
bevétel
A termőföld bérbeadásából származó be-
vétel 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 lega-
lább öt évre kötött szerződés, az öt év el-
teltét megelőzően megszűnik, a bérbeadó 
jövedelme adókötelessé válik. A megszűnő 
szerződés alapján szerzett jövedelem koráb-
ban meg nem fizetett adóját a késedelmi 
pótlékkal növelt összegben a megszűnés 
évének kötelezettségeként kell megállapíta-
ni, bevallani és megfizetni. Abban az eset-
ben, 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 vonat-
kozóan 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 köte-
lezettség, ha a megszűnés oka a szerződő 
felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali fel-
mondás történt. 

A termőföld bérbeadásából származó be-
vételeket a bevételi nyilvántartásba kell 
bejegyezni, amelyet nem kell hitelesíttetni. 
Bevételi nyilvántartást sem kell vezetni, ha 
csak a bevétel kizárólag kifizetőtől szárma-
zik. Ebben az esetben a bevétellel összefüg-
gő nyilvántartási kötelezettség teljesíthető 
a kifizető által kiállított igazolás megőrzésé-
vel. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti 
díjról és a levont adóról a magánszemély-
nek igazolást kell kiadnia.

14.3 Bérbeadásból származó jövedelem be-
vallása, adó megfizetése
A földbérbeadásból származó jövedelmet a 
magánszemélynek nem kell bevallania, ha a 
jövedelem kifizetőtől származik és a kifizető 
az adót megállapította, levonta és megfizet-
te. Nem terheli a kifizetőt adómegállapítási 
kötelezettség, ha a termőföld bérbeadásá-
ból származó jövedelem adómentes. Adó-
kötelezettség 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 le-
vont 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 ön-
kormányzat illetékességi területén szerez 
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bevételt termőföld bérbeadásából, az 
adóbevallást és adófizetést önkormányzati 
adóhatóságonként külön-külön kell telje-
síteni. 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 jöve-
delem megszerzésének negyedévét követő 
hónap 12-éig. Magánszemély bérlő esetén 
a bérleti díj után az adó megállapítása, be-
vallása és befizetése a bérbeadó magán-
személy 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 megszerzésé-
nek évét követő év március 20-áig.

14.4.Haszonbérleti díjként kapott termény 
értékesítése

Amennyiben a föld tulajdonosa mezőgaz-
dasági őstermelő és a haszonbérleti díjként 
kapott termény értékesítése mellett dönt, 
a termőföld hasznosításának átengedése 
fejében megszerzett terményt őstermelői 
termékként nem értékesítheti, hiszen a ter-
ményt nem a mezőgazdasági őstermelői te-
vékenysége keretében állította elő, hanem 
ahhoz a bérbeadási tevékenysége ellenér-
tékeként 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 ősterme-
lői tevékenységet. A termény értékesítéséből 
származó bevétel emiatt nem tekinthető a 
haszonbérbeadó önálló tevékenységéből 
származó bevételnek, hanem az ingó értéke-
sítés szabályai [Szja tv. 58. §] szerint kell meg-
határozni az adókötelezettséget.

15.Társult erdőgazdálkodási tevékenység 

2017. szeptember 1-jén jelentősen megvál-
toztak az osztatlan közös tulajdonban álló 
magánerdők hasznosítására vonatkozó sza-
bályok annak érdekében, hogy a tulajdono-
sok, illetve tulajdonosi közösségek részére 
az erdőjük hasznosítására megfelelően 
szabályozott választási lehetőségek álljanak 
rendelkezésre.

Az Evtv. módosított 20/A. §-ának (3) be-
kezdése kimondja, hogy, ha a közös tulaj-
donban álló önálló erdőgazdálkodási egy-
séget a tulajdonostársak többlethasználati 
megállapodás vagy földhasználati szerző-
dés útján nem adják egy személy használa-
tába, akkor azon

•	 erdőbirtokossági társulat alapítá-
sával vagy

•	 erdőkezelésbe adás útján
társult erdőgazdálkodást kötelesek folytatni.

Az új szabályozás értelmében nem be-
szélhetünk társult erdőgazdálkodásról, ha 
a tulajdonosok az erdőt egy személy hasz-
nálatába adják, a társult erdőgazdálkodás 
csak a tényleges tulajdonosi közösségi hasz-
nálatot (erdőbirtokossági társulat, erdőke-
zelésbe adás) jelenti. 

Az erdőbirtokossági társulat jogi személy, 
amelyet az erdő művelési ágban nyilvántar-
tott (egy vagy több) földrészlet tulajdonosai 
hozhatnak létre az erdőgazdálkodási tevé-
kenységgel összefüggő, valamint az ahhoz 
kapcsolódó feladatok ellátására. A társulat 
tehát az erdőtulajdonosok önkéntesen vá-
lasztott szervezete, amelynek a létrehozá-
sára, működésére, megszűnésére vonat-
kozó keretszabályokat az erdőbirtokossági 
társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény tar-
talmazza. 

Az erdőkezelésbe adás egy új lehetőség az 
erdőtulajdonosok részére, melynek lényege, 
hogy a tulajdonosok az erdeiket erdőkeze- 
lőként nyilvántartott erdészeti szakirányító 
vállalkozás (erdőkezelő) „vagyonkezelésébe” 
adhatják. Ez az erdőtulajdonosok részéről 
nem jelenti a használat Ptk., illetve földfor-
galmi szabályozás vonatkozásában történő 
átadását. Az erdőgazdálkodás tartalmi kér-
déseiben a tulajdonosok és az erdőkezelő 
közösen dönthetnek, illetve annak végrehaj-
tásában a tulajdonosok is részt vehetnek. Az 
erdőkezelő az erdőgazdálkodás megszerve-
zéséért és szakmai felügyeletéért, illetve a 
tulajdonosok által nem vállalt tevékenységek 
végrehajtásáért felelős. Erdőkezelésbe adás 
esetén az erdőgazdálkodói nyilvántartásban 
erdőgazdálkodóként az erdőkezelőt kell nyil-
vántartásba venni. 

Az erdőkezelő a tulajdonos javára, de saját 
nevében eljárva folytatja az erdőgazdálkodá-
si 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 erdő-
kezelő az erdőgazdálkodási tevékenységeket 
a tulajdonos közreműködésével és egyetér-
tésével határozza meg, amelynek végrehaj-
tásában a tulajdonos közreműködhet. Az 
erdőgazdálkodásból eredő bevételeket az 
erdőkezelő szedi be, amelyből a díj levoná-
sát követően keletkező jövedelmet a tulaj-
donos részére megfizeti.

A társult erdőgazdálkodási tevékenység 
meghatározása adójogi szempontból ki-
emelten 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 föld-
területnek minősülő föld (a továbbiakban: 
erdőnek minősülő föld)
•	 használati jogosultságának átengedé-

se fejében, vagy 
•	 az erdőnek minősülő földön folytatott 

társult erdőgazdálkodási tevékeny-
ségre tekintettel 

az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy 
a haszonélvezője által megszerzett jövede-
lem, ha az erdőnek minősülő föld használat-
ba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra 
kötött megállapodás (szerződés, illetve ala-
pító okirat) alapján - határozatlan időre szóló 
megállapodás esetén a jogosult adóhatóság 
részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján - a 
használatba adás vagy a társult erdőgazdálko-
dás időtartama az 5 évet (az adómentesség 
feltételéül szabott időtartam) eléri.

Az adómentességi rendelkezés tekinteté-
ben erdőnek minősülő föld:
•	az Evtv. 6. § (1) bekezdése szerinti erdő: 

az Országos Erdőállomány Adattárban er-
dőrészletként, vagy szabad rendelkezésű 
erdőként nyilvántartott terület; és

•	az Evtv. 13. § (1) bekezdése szerinti erdő-
gazdálkodási tevékenységet közvetlenül 
szolgáló földterület: az Országos Erdőállo-
mány Adattárban egyéb részletként nyil-
vántartott, az Evtv.-ben tételesen felsorolt 
terület (pl.: tisztás, terméketlen terület, 
erdei farakodó és készletező hely, erdésze-
ti létesítményhez tartozó terület, vadföld, 
erdei vízfolyás, erdei tó). 

Lényeges, hogy az Szja tv. 9.8.1. pontja sze-
rinti mentesség csak a föld tulajdonosa vagy 
a haszonélvezője által megszerzett jövede-
lemre alkalmazható, az erdőt haszonbérbe 
vevő magánszemélyre viszont nem. 

A termőföld bérbeadására vonatkozó 
adómentességi rendelkezéssel analóg mó-
don a törvény ebben az esetben is szank-
cionálja azt az esetet, ha a mentesség 
alapjául szolgáló szerződés az adómentes-
ség feltételéül szabott időtartamon belül 
bármely okból (ide nem értve a szerződő 
feleken kívül álló okot, valamint a haszon-
bérleti szerződés azonnali hatályú felmon-
dását) megszűnik. A szerződés 5 éven belüli 
megszűnése esetén az erdőnek minősülő 
föld tulajdonosa vagy haszonélvezője kö-
teles a mentesség alapján korábban meg 
nem fizetett adót késedelmi pótlékkal nö-
velt összegben a szerződés megszűnése éve 
kötelezettségeként megállapítani, bevallani 
és megfizetni.

15.1.Vadászati jog gyakorlása és haszno-
sítása
Az erdei haszonvételek közül a vadászati 
jogra speciális rendelkezések vonatkoznak, 
hiszen a vadászati jog gyakorlása és haszno-
sítása az Evtv. szerint nem tekinthető erdő-
gazdálkodási tevékenységnek. 
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A Vtv. 2. §-a értelmében a vadászati jog
•	 a vad, valamint élőhelyének védelmé-

vel, és
•	 a vadgazdálkodással kapcsolatos, to-

vábbá
•	 a vadászterületen szabadon élő, vala-

mint az e törvényben meghatározottak 
szerint zárt téri tartás keretében tartott 
vadnak az arra jogosult által történő el-
ejtésére, elfogására,

•	 a hullatott agancs, valamint a vadász-
ható szárnyas vad tojásának gyűjtésére, 
továbbá az elhullott vad tetemének e 
törvény szerinti elsajátítására való

kötelezettségek és jogosultságok összessége.

Vadászterületnek az a földterület, vala-
mint vízfelület minősül, amelynek kiterje-
dése a háromezer hektárt eléri, és szem-
közti határvonalainak távolsága legalább 
háromezer méter, továbbá, ahol a vad
•	 a szükséges táplálékot megtalálja,
•	 természetes szaporodási feltételei, va-

lamint
•	 természetes mozgásigénye, búvóhelye, 

nyugalma adott.
A vadászati jog - mint vagyonértékű jog - a 
földtulajdonjog elválaszthatatlan része, a 
földtulajdon tekintetében fennálló haszon- 
élvezeti jog esetén is a vadászterületnek 
minősülő terület tulajdonosát illeti meg. 
Attól függően, hogy a vadászterület egy 
vagy több személy tulajdonában van, a va-
dászati jog lehet önálló vagy társult.

Önálló vadászati jog (a vadászterület ki-
zárólag egy személy tulajdonában van) ese-
tén 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 bizto-

sítja a vadászat lehetőségét (vendégva-
dászat);

•	 megállapodás alapján biztosítja más va-
dász számára meghatározott fajú és szá-
mú vad vadászatát (bérvadászat).

Társult vadászati jog esetében a vadászte-
rület tulajdonosainak egymás közti jogvi-
szonyára a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó 
rendelkezéseit a Vtv.-ben foglalt eltérések-
kel kell alkalmazni.

A vadászati jog hasznosításának annak 
haszonbérbe adása tekinthető, ekkor va-
dászatra jogosultnak a haszonbérlőt kell 
tekinteni. Tekintettel arra, hogy a társult 
vadászati jog esetén a vadászterület több 
személy tulajdonában van, azt csak haszno-
sítani, azaz haszonbérbe adni lehet.

A fentiek értelmében adójogi szempont-
ból el kell különíteni:

•	 az önálló vadászati jog gyakorlását, 
illetve

•	 az önálló és társult vadászati jog ha-
szonbérbe adását.

15.1.1.Önálló vadászati jog gyakorlásából 
származó jövedelem
Ebben az esetben a vadászterület tulajdo-
nosa saját maga gyakorolja a vadászati jo-
gát, vagyis saját maga vadászik, illetve ven-
dégvadászat vagy bérvadászat keretében 
biztosítja a vadászat lehetőségét. 

Az ezen tevékenységből származó jöve-
delem nem minősül őstermelői tevékeny-
ségből származó jövedelemnek, hiszen 
bár a vadászati jog az Evtv. szerint erdei 
haszonvétel, de annak gyakorlása és hasz-
nosítása az Evtv. szerint nem tekinthető 
erdőgazdálkodási tevékenységnek, így 
mezőgazdasági őstermelői tevékenység-
nek sem. Emiatt a vadászati jog gyakorlása 
révén megszerzett jövedelem az összevont 
adóalap részét képező önálló tevékeny-
ségből származó jövedelemként adóköte-
les. Társadalombiztosítási kötelezettséget 
keletkeztető jogviszony hiányában a ma-
gánszemélynek 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 haszon-
bérbe vevő magánszemély, akkor – kifizető 
hiányában – a bérbe adó magánszemély-
nek kell a személyi jövedelemadót és az 
egészségügyi hozzájárulást megállapítani, 
negyedéves adóelőlegként megfizetni és a 
személyi jövedelemadó bevallásában be-
vallani. 

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 jöve-
delmet 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 haszon-
bérbe vevő magánszemély, akkor – kifizető 
hiányában – a bérbe adó magánszemély-
nek kell a személyi jövedelemadót és az 
egészségügyi hozzájárulást megállapítani, 
negyedéves adóelőlegként a jövedelem 
megszerzésének negyedévét követő hónap 
12-éig megfizetni és a személyi jövedelem-
adó bevallásában bevallani. 

16. Termőföld értékesítéséhez kapcsolódó 
adókötelezettség

16.1 Jövedelem meghatározása
Az Szja tv. 3.§ 51. pontja szerint a termő-
föld: A Földforgalmi tv-ben meghatározott 
(mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld): a 
föld fekvésétől (belterület, külterület) füg-
getlenül 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 Orszá-
gos Erdőállomány Adattárban erdőként nyil-
vántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
Az Szja tv. 59.§-a szerint az ingatlan átruhá-
zásából származó jövedelmet azon a napon 
kell megszerzettnek tekinteni, amikor az 
erről szóló érvényes szerződést (okiratot, 
bírósági, hatósági határozatot) az ingatlan- 
ügyi hatósághoz benyújtották. Ez a gyakor-
latban jelentheti azt is, hogy a jövedelem 
megszerzése független az ellenérték átadá-
sának időpontjától. 

Az Szja tv. 61.§-a az ingatlan, vagyoni 
értékű jog átruházásából származó be-
vételnek minősít minden olyan bevételt, 
amelyet a magánszemély az átruházásra 
tekintettel megszerez. Ilyen bevételnek 
minősül különösen az eladási ár, a cseré-
ben kapott dolognak a jövedelemszerzés 
időpontjára megállapított szokásos piaci 
értéke, valamint az ingatlan, gazdasági tár-
saság vagy más cég részére nem pénzbeli 
betétként történő szolgáltatása esetén an-
nak a társasági szerződésben, más hasonló 
okiratban meghatározott értéke.

A termőföldről szóló törvényben megha-
tározott birtokösszevonási célú önkéntes 
földcsere e törvény alkalmazásában nem 
minősül átruházásnak (értékesítésnek). 
Amennyiben a cseréhez kapcsolódóan ér-
tékkiegyenlítés is történik, az e címen ka-
pott pénzösszeg vagy más vagyoni érték az 
azt szerző magánszemély egyéb jövedelmé-
nek számít.

Az ingatlan értékesítéséből származó ellen-
érték főszabály szerint az eladókat tulajdo-
ni hányaduk arányában illeti meg. Ez az ará-
nyosított ellenérték lesz a tulajdonostársak 
bevétele. 

Az ingatlan átruházásából származó bevé-
telből le kell vonni az átruházó magánsze-
mélyt terhelő igazolt következő költsége-
ket:

- a megszerzésre fordított összeget, és az 
ezzel összefüggő más kiadásokat. Megszer-
zésre fordított összeg az adásvételi szerző-
dés (okirat, bírósági, hatósági határozat) 
szerinti érték, csereingatlan esetén a szer-
ződésben rögzített érték, ezek hiányában az 



53

Adózás 2018

w w w . o s t e r m e l o . c o m

az érték, amelyet az illeték megállapításá-
hoz figyelembe vettek. Öröklés vagy aján-
dékozás esetén a megszerzésre fordított 
összeg az, amelyet az illeték megállapításá-
hoz figyelembe vettek.

Abban az esetben, ha az ingatlan, szerzé-
se örökléssel, ajándékozással történt és az 
illeték kiszabása az átruházásból származó 
jövedelem adókötelezettségének teljesí-
tésére 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 szár-
mazó bevétel 50 százalékát kell figyelembe 
venni, és az így megállapított adókötele-
zettséget az illeték-kiszabás alapján önelle-
nőrzéssel lehet módosítani.

Kárpótlásról szóló törvényekben szabá-
lyozott vételi jog gyakorlása során szerzett 
termőföld, erdő esetében a megszerzésre 
fordított összeg a vételi jog gyakorlása so-
rán vételárként szereplő összeg.

Ingatlanlízing esetén a megszerzésre fordí-
tott összeget az alábbiak szerint kell meg-
határozni:
- a lízingbe vevő által a futamidő végén a 

vételi jog gyakorlása során megfizetett el-
lenérték,

- a lízingbe vevő által megfizetett lízingdí-
jak tőkerészének az a része, amely nem 
haladja meg ingatlannak az ügyleti szerző-
dés megkötésének időpontjára megállapí-
tott 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 le-
hetnek, amelyeket az eladó nevére szóló 
bizonylattal (számlával vagy szerződéssel) 
igazolni tud.

A 2018. évtől az Szja tv. 4. § (6) bekezdé-
se szerint: „ Ha e törvény másként nem 
rendelkezik, közös tulajdon esetén - a 
tulajdonosok eltérő rendelkezése, vagy 
tulajdonjogi korlátozások hiányában - az 
ingó vagyontárgy, az ingatlan átruházásá-
ból, bérbeadásából, a vagyoni értékű jog 
visszterhes alapításából, végleges áten-
gedéséből, 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-

tén az említett tevékenységekből szárma-
zó bevétellel szemben – e törvény szerint 
elismert – költség bármelyik tulajdonos 
nevére szóló bizonylat alapján elszámol-
ható.”

Ha a megszerzésre fordított összeg a fen-
tebb részletezettek szerint nem állapítható 
meg, akkor a bevételt annak 75 százaléká-
val 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 meg-
állapítani, hogy a számított összeget csök-
kenteni kell az idő múlására tekintettel.

A termőföld szerzési időpontjának azt a 
napot kell tekinteni, amikor az erről szóló 
érvényes szerződést az ingatlanügyi ha-
tósághoz 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 ne-
gyedik évben,
- 0 százaléka a megszerzés évét követő ötö-
dik és további évben.

Ez azt jelenti, hogy a 2013-ban, vagy koráb-
ban vásárolt ingatlanok esetében elfogy a 
jövedelem 2018. évi értékesítés esetén.

Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruhá-
zásából származó jövedelem után az adó 
mértéke 15 százalék. Az adót a magánsze-
mélynek önadózás keretében kell megálla-
pítania és az adóbevallás benyújtására elő-
írt határidőig kell megfizetnie.

Az ingatlan és vagyoni értékű jog átruhá-
zásából származó jövedelem után az adót 
a magánszemélynek adóbevallásában kell 
megállapítania és az adóbevallás benyújtá-
sára 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 tulajdon-
része van), (B) , (C), (D) és (E) tulajdonosok 
2014-ben szerezték tulajdoni hányadukat 
öröklés útján (egyenként 12,5%-os tulaj-
donrésszel rendelkeznek). Az ingatlant a 

hagyatéki eljárásban 20 millió forintra ér-
tékelték. Mivel egyenesági örökösökről van 
szó, illetéket nem kellett fizetniük.

(A) tulajdonos esetében a bevétel adó-
mentessé 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 ren-
delkező olyan magánszemélynek adja 
el, aki azt egyéni vállalkozóként, mező-
gazdasági őstermelőként legalább 5 évig 
hasznosítja, vagy a termőföldet regiszt-
rált mezőgazdasági társas vállalkozás 
olyan alkalmazottjának adja el, aki azt az 
őt alkalmazó mezőgazdasági társas vál-
lalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja;

•	 összege, ha az átruházás a szövetkeze-
tekről szóló 1992. évi I. törvény hatály-
balépéséről és az átmeneti szabályokról 
szóló 1992. évi II. törvény szerinti rész-
arány-tulajdon megszüntetését eredmé-
nyezi és a magánszemély a termőföldet 
regisztrációs számmal rendelkező olyan 
magánszemélynek adja el, aki azt egyéni 
vállalkozóként, mezőgazdasági ősterme-
lőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy 
a termőföldet regisztrált mezőgazdasági 
társas vállalkozás olyan alkalmazottjának 
adja el, aki azt az őt alkalmazó mezőgaz-
dasági társas vállalkozásnak legalább 10 
évre bérbe adja;

•	 összege, ha a magánszemély a termő-
földet regisztrációs számmal rendelkező 
állattenyésztést folytató olyan magán-
személynek adja el, aki a termőföldet 
egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági 
őstermelőként legalább 5 évig az állat-
tartó telep takarmánytermelése céljá-
ból 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 kezdő-
napja a birtokbaadás napja, de legkésőbb 
az adásvételi szerződés keltét követő 12. 
hónap utolsó napja, vagy ha a termőföld 
harmadik féllel kötött szerződés alapján ha-
szonbérletben van, a haszonbérleti szerző-
dés lejártát követő december 31.

Az adómentesség fennáll akkor is, ha az 
átruházás magánszemély részére bir-
tok-összevonási céllal, vagy települési ön-
kormányzat részére külön jogszabályban 
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meghatározott szociális földprogram cél-
jából, vagy a Nemzeti Földalap javára tör-
ténik. Az átruházásról szóló szerződésnek 
tartalmaznia kell a szociális földprogram-
ra 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 tulajdoná-
ban álló termőföld és az ügyletben megvá-
sárolt termőföld – a település közigazgatási 
határától függetlenül – egymással szom-
szédossá válik. Az egy naptári éven belül 
megkötött és ezen időtartamon belül az in-
gatlanügyi 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 megvásá-
rolja a termőföldjei között fekvő földterüle-
tet.

Az adómentesség azért is érvényesíthető, 
mert a vevő már eleve rendelkezett termő-
földtulajdonnal, tehát birtokait az újabb föld-
terület 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 fog-
lalt 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 nyilat-
kozata megtétele mellett megszerzett termő-
földre vonatkozóan az abban foglaltakat nem 
teljesíti, a termőföld átruházásából szárma-
zó jövedelemnek kell tekinteni az adásvételi 
szerződésben meghatározott ellenértéket. Az 
ebből eredő kötelezettségeket az adóhatóság 
a vevő terhére állapítja meg.

Az eladónak legkésőbb a bevallás benyúj-
tásáig rendelkeznie kell a vevő adómentes-
séget biztosító nyilatkozatával. 

16.3 Speciális adómentes eset
Ha a kárpótlásról szóló törvények alapján 
eredeti jogosult (a kárpótlási jegyet kárpó-
toltként megszerző) magánszemély a vételi 
jogának gyakorlása során szerzett termőföld-
jének, erdejének átruházásából származó, az 
Szja tv ingatlanértékesítésre vonatkozó szabá-
lyok szerint megállapított jövedelme egészét 

az átruházás napjától számított egy éven be-
lül belföldön - a 2003. évi uniós csatlakozási 
szerződést kihirdető törvény hatálybalépésé-
nek napjától az Európai Unió tagállamában 
- fekvő mezőgazdasági művelésű külterületi 
termőföld tulajdonának megszerzésére for-
dítja, akkor az ezen jövedelemre jutó adó visz-
szajár (vagy nem kell azt megfizetni).

Ezt a kedvezményt a magánszemély az 
igazolt tulajdonjogszerzés adóhatóságnak 
történő bejelentésével egyidejűleg adóvisz-
szaigényléssel, vagy ha a tulajdonjogszerzés 
az adó megfizetése előtt történt, akkor an-
nak előzetes igazolása alapján az adóbeval-
lásában érvényesíti.

Ez a kedvező szabály alkalmazható a szö-
vetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény ha-
tálybalépéséről és az átmeneti szabályokról 
szóló törvény szerint részarány-földtulajdo-
nosnak minősülő magánszemély azon ter-
mőföldjének, erdő művelési ágú földjének 
átruházása esetén, amelyet a hivatkozott 
törvény rendelkezései szerint tulajdonjogá-
nak bejegyzése mellett önálló ingatlanként 
részére kiadtak.

A tulajdonjog megszerzését az ingatla-
nügyi hatósághoz benyújtott iktatott szer-
ződés igazolja.

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 idő-
szakára 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 szer-
ződés közötti időszak azzal, hogy a megszer-
zésről és az átruházásról szóló okirat kelté-
nek napjait is be kell számítani. 
Amennyiben a hozam kevesebb a szokásos 
hozamnál, akkor a jövedelmet az általános 
szabá- lyok szerint kell megállapítani. El-
lenkező esetben a jövedelmet (adóalapot) 
a következő egyenlet alapján kell megha-
tározni: szokásos hozam+(hozam-szokásos 
hozam)*3=adóalap. Tehát ebben az eset-
ben nincs mód a tulajdonban tartás éveire 
tekintettel további csökkentésre. 

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

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

meghaladó rész a továbbiakban: hozam) na-
gyobb, mint az ingatlan tulajdonban tartásá-
nak időszakára kiszámított szokásos hozam, 
akkor is, ha az értékesítés gazdasági tevékeny-
ség 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 ered-
ményezi, és annak végzése független formá-
ban történik.
A levonható költségeket az Szja tv. 62. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kell megha-
tározni. 

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

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

A tulajdonban tartás napjainak meghatá-
rozása
      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 ösz-
szegét (39 500 000>2 507 400), ezért az adó 
alapját a következők szerint kell megállapí-
tani:

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

Lepsényi Mária


