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Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékcsökkentés vagy leírás iránti kérelem  
 

Alulírott benyújtom a nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékcsökkentés vagy leírás iránti 
kérelmet azon Törvényben foglalt feltételekkel, melynek alapján  a gazdálkodóknak a 
csökkentett vagy  leírt hozzájárulásokat befizettetnek ismerik el - ZPKZ (SzK Hiv. Közl.,  48/90 
és 21/95 sz.) a parasztháztartás alábbi tagjaira, akiknek mezőgazdasági tevékenység végzése jogcím 

alapján van nyugdíj- és rokkantságbiztosításuk: 
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_________________________                                                __________________ 
              (Hely és dátum)                                                                                                                       (A kérelmező aláírása) 

                



Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékcsökkentés vagy leírás 
  

Azok a gazdálkodók, akik a nyugdíj- és rokkantságbiztosítási előírások alapján vannak 
biztosítva, sértettként az adóhatóságnál  a kár beálltát követő 15 napon belül benyújthatják a 
nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékcsökkentés vagy leírás  iránti kérelmet a törvényben 
foglalt feltételekkel, melynek alapján  a gazdálkodóknak a csökkentett vagy  leírt 
hozzájárulásokat befizettetnek ismerik el - ZPKZ (SzK Hivatalos Közlüny,  48/92 és 21/95 sz.). A 

kérelem formanyomtatványa az összes pénzügyi hivatalnál rendelkezésére áll.      
  

A biztosítottaknak nevezett törvény értelmében a természeti katasztrófák  esetében 
csökkenthetők vagy leírhatók nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok. A törvény 
természeti katasztrófának minősíti a jégeső, vihar, árvíz, aszály, ónoseső, földcsuszamlás, 
tűzeset okozta károkat, továbbá az állatok elhullását és   a növényi betegségeket, kártevők 
által okozott pusztításokat, ha az adózó a kárt nem tudta megakadályozni. 
 

A nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok csak abban az esetben kerülnek csökkentésre 
vagy leírásra, amennyiben  a kárt bizottság értékelte. A kár a parasztgazdaság éves 
kataszteri jövedelme alapján kerül kimutatásra.  
  
Az érintettség százalékára va tekintettel a biztosítottak két csoportra oszthatók: 
- az  I. kategóriájú érintettek csoportjába tartoznak azok, akiknek a kárbecslés alapján az éves 

kataszteri jövedelme 80 % -tól 100 % -os hozamkiesést okozott; 
-  a II. kategóriájú érintettek csoportjába tartoznak azok, akiknek a kárbecslés alapján az éves 

kataszteri jövedelme 30 %-tól 80 % -os hozamkiesést okozott; 
  
Az első kategóriájú kötelezettnek az éves hozzájárulása teljes egészében törlésre kerül, a II. 
kategóriájú kötelezettnek pedig ugyanolyan százalékban csökken a hozzájárulása, mint ahogy az 
éves kataszteri jövedelem veszteség százalékosan van értékelve. 
  
A törvénnyel összhangban a jogot az állatok elhullása esetén is érvényesíteni lehet; állatnak 
minősíthető az összes állat, mely jövedelmet hoz a parasztgazdaságnak. 
  
A járulékcsökkentés vagy leírás iránti jogosultságról az adóhatóság dönt megállapító határozatában a 
felbecsült kár adatai alapján. A biztosítottnak az éves biztosítási összeg a biztosított összeg alapja 
alapján csökken vagy kerül leírásra, de legfeljebb a legalacsonyabb nyugdíjalap összegében. Az íly  
módon csökkentett kötelezettség befizettetnek minősül, hiszen a gazdálkodókért  a Szlovén 
Köztársaság  egyenlíti ki az állami kötségvetésből.  

 


