
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 

vállalkozási tevékenységet végeznek. 

 

A Htv. 52.§ 26. a) és b) bekezdés értelmében vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet 

saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, valamint a személyi 

jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy 

őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át 

meghaladja. 

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 18. § alapján az adózó az 

önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak 

bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - jelenti 

be az önkormányzati adóhatóságnak. 

A Htv. 41/B. § (1) bekezdés alapján: Ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői 

tevékenysége révén is vállalkozónak minősül, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység és a 

mezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni adót együttesen állapítja meg és vallja be. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti egyéni vállalkozó a 39/B. § (3) bekezdése szerinti 

egyszerűsített adóalap megállapítási módot választja és a 39/B. § (6) bekezdése alapján 

a) bevallást nyújt be, akkor azt - az (1) bekezdésnek megfelelően - a 39/B. § (6) bekezdése szerinti 

időpontig teljesíti, 

b) bevallást nem nyújt be, akkor - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - kizárólag az őstermelői 

tevékenysége utáni adóról szóló bevallást az adóévet követő év május 31. napjáig nyújtja be. 

 

1./ Ha a mezőgazdasági őstermelő nettó árbevétele az általa kapott bármely támogatás – például 

területalapú, jövedékiadó-visszatérítés, továbbá fejlesztési, gépvásárlási támogatás – 

figyelembevétele nélkül az adóévben az éves minimálbér 50%-át nem haladja meg, de a támogatással 

együtt az adóévben az éves minimálbér 50%-át 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 az adóévben az éves minimálbér 50%-a, 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 az adóévben az éves minimálbér 50%-

át meghaladja, iparűzési adó bevallási kötelezettsége van, melynek határideje: adóévet követő év 

május 31-e. 

 

Ha az őstermelő az előző években bejelentkezett a helyi iparűzési adó hatálya alá, de az adott 

adóévben a fentiek szerint számított éves árbevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át nem 

haladja meg, akkor az őstermelőnek a honlapunkon található adóbevallást helyettesítő 

„Nyilatkozatot” kell benyújtania az adóévet követő év május 31-ig. 

 



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:  
az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - 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), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a 

termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe 

vehető közutat, vasúti pályát. 

 

A Htv., valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi iparűzési adóról szóló 

79/2008. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete alapján Kaposvár közigazgatási területén a helyi 

iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

A helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezési, bevallási nyomtatványok letölthetők 

honlapunkról: 

https://kph.kaposvar.hu/index.php?page=aktualiranytu&width=800&F=2&T=1&prn=0&iranytu=1#

ipar 

A bevallási kötelezettségének elektronikusan a NAV honlapon (nav.gov.hu) található „Helyi 

iparűzési adóbevallás” nyomtatványon is eleget tehet. 

 

Bővebb tájékoztatást, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységről a NAV honlapon elérhető linken 

talál: 2021-ben Gyakran ismételt kérdések: 

https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/Mezogazdasagi_osterme20210302.html?query=%C5%90STERME

L%C5%90 

 

Ügyfélfogadás: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Iroda  

  7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

Hétfő: 13.00 -16.00, Szerda: 8.00 - 12.00, ill. 13.00-16.00, Péntek 8.00-12.00 

Telefonszám: 82/501-501 

 

 

Kaposvár, 2021. november 23. 
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