
ZPIR-OKGD formanyomtatvány 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A PARASZTHÁZTARTÁS KIADOTT SZÁMLÁI JEGYZÉKÉBŐL 

KÉSZÍTETT ÖSSZESÍTŐ ADATOK KITÖLTÉSÉHEZ 

 

1. BEVEZETŐ 

 

Az adóeljárásról szóló törvény ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdése alapján (SzK Hivatalos Közlöny, 

13/11 sz., -egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 32/12, 94/12, 101/13 sz.- ZDavNepr, 111/13, 22/14 – 

US hat, 25/14 – ZFU, 40/14 - ZIN-B, 90/14, 91/15 és 63/16 sz.; a szöveg folytatásában: ZDavP-2), a 

parasztháztartás azon tagja, aki felelős a parasztháztartás kiadott számlái jegyzékéből az összesítő 

adatok elkészítéséért, köteles a kiadott számlák jegyzékében szereplő összesítő adatokat (ZPIR-

OKGD formanyomtatvány) az elmúlt évre vonatkozóan folyó év március 31-ig benyújtani az 

adóhatóságnak.  

 

A ZPIR-OKGD formanyomtatvány benyújtásának feltétele a bejelentett jövedelem kezelése a saját 

termény első fokú feldolgozásából származó jövedelem jogcímen, az alapvető mezőgazdasági és az 

alapvető erdészeti alaptevékenységből származó jövedelemmel kapcsolatban, a ZDavP-2 316.č §-al 

összhangban. 

  

A ZPIR-OKGD formanyomtatványt nem köteles benyújtani azon adózó, akinek parasztháztartása az 

adóévben nem bonyolított le semmiféle termék beszerzést saját terménye feldolgozásából, habár 

bejelentette a jövedelem kezelését a saját termény első fokú feldolgozásából származó jövedelem 

jogcímen, mint az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti tevékenységből származó 

jövedelmet. 

 

2. ADATOK BEJEGYZÉSE AZ I. MEZŐBE – AZ ADÓZÓ ADATAI 

 

A »családi és utónév« sorba kell beíni a parasztháztartás felelősségvállaló tagjának családi és 

utónevét a ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdésével összhangban. 

 

A nyolc helyjegyű »adószám« ablakocskába a parasztháztartás felelősségvállaló tagjának adószámát 

kell beírni a ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdésével összhangban. 

 

A »lakóhely adatai: lakcím, utca és házszám« sorba kell beírni a parasztháztartás felelősségvállaló 

tagjának lakcímét: utca, házszám, a ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdésével összhangban.  

 

Az »e-mail cím« sorba kell beírni a parasztháztartás felelősségvállaló tagjának e-mail címét a ZDavP-

2 316.a § harmadik bekezdésével összhangban, amennyiben az adózó az adóhatósággal való 

kapcsolattartás céljából használja.  

 

A négy helyjegyű » irányítószám« ablakocskába kell beírni annak a településnek az irányítószámát, 

ahol a parasztháztartás felelősségvállaló tagja lakik, a ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdésével 

összhangban.  

 

A »posta megnevezése« sorba kell beírni annak a postának a megnevezését, ahol a 

parasztháztartás felelősségvállaló tagja lakik, a ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdésével 

összhangban. 

 

A kilenc helyjegyű »telefonszám« ablakocskába kell beírni a parasztháztartás felelősségvállaló 

tagjának a telefonszámát a ZDavP-2 316.a § harmadik bekezdésével összhangban, az esetleges 

kiegészítő magyarázat és az adóhatósággal való egyeztetés céljából. 

 

 

 

 



ZPIR-OKGD formanyomtatvány 

3. ADATOK BEJEGYZÉSE A 2. MEZŐBE - ÖSSZESÍTŐ ADATOK A  

       PARASZTHÁZTARTÁS KIADOTT SZÁMLÁI JEGYZÉKÉBŐL 

 

A táblázat első »Év« jelzésű oszlopába azt az évet kell beírni, amelyre az összesítő adatok jelentése 

készül. 

 

A táblázat második »A parasztháztartás első fokú feldolgozása jogcímből származó 

összjövedelme« oszlopba a parasztháztartás összjövedelmét kell beírni az egyes adóévre 

vonatkozóan az első fokú feldolgozásból származó termékértékesítés jogcímen a Személyi 

jövedelemadóról szóló törvény 69. § kilencedik bekezdésével összhangban (SzK Hivatalos Közlöny, 

13/11 sz., -egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 

29/14 – US, hat., 50/14, 23/15, 55/15 és 63/16). 

 

A formanyomtatvány végén be kell írni »kelt és «dátum« és szerepelnie kell »az adózó 

aláírásának«. 


