
TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK
RÉSZÉRE

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) értelmében helyi iparűzési adó
fizetési kötelezettségük áll fenn azon vállalkozóknak, akik az önkormányzat illetékességi területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végeznek.
A vállalkozói körbe beletartoznak a helyi adó törvény alapján azok a magánszemélyek is, akik
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelők, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből származó bevételük az adott adóévben a 600.000 forintot
meghaladja.
Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. (Art) 19. §. (2) bekezdése
alapján az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség
keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál.
A mezőgazdasági őstermelő iparűzési adóalanyiságának létét vagy hiányát az dönti el, hogy a Htv.
szerinti vállalkozónak minősül-e vagy sem. Ehhez azt kell vizsgálni, hogy az Szja tv.-ben
meghatározott – őstermelői tevékenységből származó – bevétele az adóévben a 600 ezer forintot
meghaladja-e vagy sem.
Az Szja tv. 2. számú melléklet I. pont 5. alpontja a jellemzően előforduló bevételek közé sorolja a
felvett támogatást (ideértve különösen az egységes területalapú támogatást is), illetve visszautal az
Szja tv. VI. Fejezet rendelkezéseire. Az Szja tv. 19. § (1) bekezdése szerint e bevételek közé
tartozik a magánszemély részére jogszabály alapján költségei fedezetére vagy fejlesztési célra
rendelkezésre bocsátott vissza nem térítendő támogatás is. Tehát az adóalanyiság (a 600 ezer
forintos bevételi értékhatár) megállapítása szempontjából valamennyi – mezőgazdasági
őstermelő által kapott – támogatást figyelembe kell venni.
Mindezek alapján:
1./ ha a mezőgazdasági őstermelő nettó árbevétele (Htv. 52. § 22/g) pont) az általa kapott

bármely támogatás – például területalapú, jövedékiadó-visszatérítés, továbbá fejlesztési,
gépvásárlási támogatás – figyelembevétele nélkül a 600 ezer forintnál nem több, de a
támogatással együtt a 600 ezer forintot meghaladja, akkor a mezőgazdasági őstermelő az
iparűzési adó alanyának minősül és a helyi iparűzési adó hatálya alá be kell jelentkeznie és
adóbevallást helyettesítő „Nyilatkozatot” kell benyújtania az adóévet követő év május 31-
ig.

2./ Abban az esetben, ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi tevékenységéből származó
(ár)bevétele támogatással együtt legfeljebb 600 ezer forint, akkor nem minősül a Htv.
szerinti vállalkozónak, s így az iparűzési adó alanyának. Ekkor az őstermelőt az adóévben
sem bejelentkezési, sem bevallás benyújtási kötelezettség nem terheli.

3./ Az őstermelőnek, ha éves (támogatások nélküli) bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja,
iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, melynek határideje: adóévet követő év május
31-e.
A bevallási kötelezettségének a honlapunkon található „Helyi iparűzési adóbevallás”
nyomtatványon tehet eleget.

4./ Ha az őstermelő az előző években bejelentkezett a helyi iparűzési adó hatálya alá, de az
adott adóévben a fentiek szerint számított éves árbevétele a 600 ezer Ft-ot nem haladja
meg, akkor az őstermelőnek a honlapunkon található adóbevallást helyettesítő
„Nyilatkozatot” kell benyújtania az adóévet követő év május 31-ig.
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A közös őstermelői igazolványban szereplő személyek tekintetében az Szja tv. 6. számú melléklet
III. pontja tartalmaz részletes szabályozást. Így például a tevékenységét közös igazolvány alapján
folytató őstermelő e tevékenységéből származó bevételét és – tételes költségelszámolás esetén –
azzal kapcsolatos költségét a közösen elért összes bevételnek, illetőleg összes költségnek a
családtagok számával történő elosztásával állapítja meg, azzal, hogy a bevételek és költségek
igazolására bármelyikük nevére kiállított bizonylat egyenértékű.
A közös őstermelői tevékenységet folytató családtagok külön-külön tesznek eleget
adókötelezettségüknek.
Közös őstermelői igazolvány (jellemzően családi gazdaság) esetén az iparűzési adóalanyiság
kérdése a családi gazdaság, illetve az őstermelői igazolvány tagjai esetében külön-külön
vizsgálandó. Abban az esetben, ha a 600 ezer forintos fejenkénti értékhatárt meghaladja a közös
bevétel összege (például 4 fő esetében 2,4 millió forintnál több), akkor az őstermelői igazolványban
feltüntetett valamennyi magánszemély önállóan alanya az iparűzési adónak. Ebből következően
mindannyian egyenként kötelesek adókötelezettségüket (bejelentkezést, bevallásbenyújtást,
adófizetést) az önkormányzati adóhatósághoz teljesíteni.

Az iparűzési adóalanyiság független attól, hogy a mezőgazdasági termelést végző személy
egyébként más törvények szerint őstermelőnek, kistermelőnek, vagy éppen családi
gazdálkodónak, családi gazdaság tagjának minősül. A családi gazdaság valamennyi tagja
önállóan alanya az iparűzési adónak, tehát a családi gazdaság tagjai az adókötelezettséget (pl.:
bevallás-benyújtás, adóelőleg-fizetés, adófizetés) is külön-külön teljesítik.

Illetékesség szempontjából a lakhelyen (székhelyen) kívül –ha ez eltérő –a termőföld szerinti
település önkormányzati adóirodánál is bejelentési kötelezettsége van.

A Htv 52.§-a 31. pontja szerint telephely:
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye -függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben
vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja
különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj-vagy földgázkutat, a vízkutat,
a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe
vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát

A helyi iparűzési adó mértéke Szilvásvárad Község Önkormányzatánál: az adóalap 2 %-a.

Szilvásvárad, 2017. április 10.

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző


