
FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A KIS TERJEDELMŰ, SAJÁT TERMÉNY 
ELSŐFOKÚ FELDOLGOZÁSÁBÓL, MINT AZ ALAPVETŐ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI  

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS JÖVEDELEMBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM MEGSZŰNÉSE 
ELBÍRÁLÁSA IRÁNTI BEJELENTÉSHEZ 

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény– ZDoh-2 69. § nyolcadik bekezdésében foglaltak alapján  
(SzK Hivatalos Közlöny, 13/11 sz. –egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 9/12 sz. –. US, hat  24/12, 
30/12, 40/12 sz. – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 sz. -  US hat., 96/13, 29/14 sz,  US hat.,  50/14, 23/15, 
55/15 és 63/16 sz.) jövedelemnek minősül  a kis terjedelmű, saját mezőgazdasági és erdészeti 
termény  elsőfokú feldolgozásásából származó jövedelem is, mely termények az alapvető 
mezőgazdasági és az alapvető erdészeti  tevékenységből származóak, ha a parasztháztartás tagjai 
így döntenek és az adóhatóságnál  benyújtják a  kis terjedelmű, saját termény elsőfokú 
feldolgozásából, mint az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti  tevékenységgel 
kapcsolatos jövedelemből származó jövedelem  elbírálása kezedetére vonatkozó bejelentőlap 
formanyomtatványt. 

 

A megszűnés bejelentéséről szóló formanyomtatványt a parasztháztartás azon tagja nyújtja be, aki 
benyújtotta a kis terjedelmű, saját termény elsőfokú feldolgozásából, mint az alapvető mezőgazdasági 
és az alapvető erdészeti  tevékenységgel kapcsolatos jövedelem elbírálásának kezdetére vonatkozó 
bejelentőlapot ill. elhalálozás esetén a  jogutód. 

 

A megszűnés bejelentéséről szóló formanyomtatatványt folyó év március 31-ig kell benyújtani folyó 

évre vonatkozóan. 

 
I.  A FELDDOLGOZÁS FAJTÁJA, MELYET  KIS TERJEDELEMBEN AZ ALAPVETŐ 
MEZŐGAZDASÁGI ÉS AZ ALAPVETŐ ERDÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN  
VÉGEZNEK 
 

Az I. pont alatt kell bejelölni, hogy a parasztháztartás mely kis terjedelmű, elsőfokú felfolgozás fajtájára 

jelenti be ezen feldolgozásból származó jövedelem megszűnésére, mint az alapvető mezőgazdasági 

és az alapvető erdészeti  tevékenységgel kapcsolatos jövedelem elbírálását.  

 

Amennyiben megszűnik az összes feldolgozás, mely az adónyilvántartásban szerepel és  mely  a 

parasztháztartás tagjainak kérelmére kis terjedelmű, saját mezőgazdasági és erdészeti termény  

elsőfokú feldolgozásából származó jövedelemként volt bejelentve,  a kérelmező az első francia 

bekezdést jelöli be. Amennyiben az első francia bekezdést jelölik be, akkor az I. pont következő 

francia bekezdéseit már  nem lehet bejelölni. 

  

Abban az esetben, ha a parasztháztartás tagjai csak az egyes feldolgozás megszűnése bejelentése 

mellett döntenek, akkor a folytatásban csak azokat a feldogozásokat jelölik be, amelyeket a jövőben 

már nem szeretnének folytatni az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti  tevékenység 

keretén belül.  Ebben az esetben az I. pont francia bekezdése nem kerül bejelölésre. 

 

II.  A PARASZSZTHÁZTARTÁS TAGJAINAK HOZZÁJÁRULÁSA 

 

A bejelentés szerves része a parasztháztartás tagjainak feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozata, 

melyet a személyi jövedelemadóról szóló törvény határoz meg.  

 

A II. pont alatt a táblázatba  a parasztháztartás azon tagjainak adatait kell beírni, akik úgy minősülnek, 

hogy az  alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti tevékenységgel, más mezőgazdasági 

valamint  parasztgazdaságban folytatott kiegészítő tevékenységgel tesznek szert jövedelemre. A 

táblázat első sorába  a kérelmezőre/felelősségviselőre vonatkozó adatokat kell beírni, a következő 

sorokba pedig a parasztháztartás  többi tagjára vonatkozó adatokat, akik az  alapvető mezőgazdasági 

és az alapvető erdészeti tevékenységgel, más mezőgazdasági valamint  parasztgazdaságban 

folytatott kiegészítő tevékenységgel tesznek szert jövedelemre, éspedig:  
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- a parasztháztartás felelősségviselőjének ill kérelmezőjének/parasztháztartás tagjának családi és 

utónevét, 

- a parasztháztartás felelősségviselőjének ill. kérelmezőjének/parasztháztartás tagjának adószámát, 

- a parasztháztartás felelősségviselőjének ill. kérelmezőjének/parasztháztartás tagjának aláírását, 

mellyel az egyén megerősíti, hogy egyetért a bejelentéssel és a felsorolt feltételekkel. 

 

III.   MEGSZŰNÉS BEJELENTÉSE ELHALÁLOZÁS ESETÉN 

  

A III. pont alatt  a táblázatba a kezdeményezést bejelentő kérelmező adatait kell beírni, aki elhunyt és 

aki a parasztháztartás egyedüli tagja volt, éspedig: 

- az elhunyt családi és utónevét, aószámát és elhalálozásának dátumát 

- a megszűnés bejelentését kérelmező adatait. 

 


