
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGON KÍVÜLI MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
ERDŐTERÜLETEK BEJELENTÉSE IRÁNTI KÉRELEMHEZ 

 

1. BEVEZETŐ 

 

Az adóeljárásról szóló törvény1 316. a § harmadik bekezdésben foglalt adózó, parasztháztartás tagja   

(SzK Hivatalos Közlöny, 13/2011 sz., módosított  – ZDavP-2) a   ZDavP-2 316.b §  alapján  köteles az 

adóhatóságnak bejelenteni azokat a mezőgazdasági és erdőterületeket, melyeket a parasztháztartás 

tagjai használnak a Szlovén Köztársaságon kívül.  

 

A Szlovénián kívüli mezőgazdasági és erdőterületek júnus 30-i állapotra vonatkozó  bejelentés iránti 

kérelmet, melynek alapján a jövedelem megállapításra  kerül, a ZDavP-2  316.b § alapján  július 15-ig 

kell benyújtani, amelyre a jövedelem megállapításra kerül.  

 

Amennyiben a Szlovénián kívüli mezőgazdasági és erdőterületeket nem jelentik be vagy nem a  

meghatározott határidőn belül jelentik be, vagy valótlan, helytelen vagy nem teljeskörű adatokat 

jelentenek be, ez a  ZDavP-2 397.§ 28a pontja alapján szabálysértésnek minősül. 

 

 

2. ADATOK BEJEGYZÉSE AZ  I. MEZŐBE – Adatok a Szlovénián kívüli mezőgazdasági 

földterületről 

 

 

A Mezőgazdasági földterület területe rovatba azt kell beírni, hogy hány m2 mezőgazdasági 

földterület van használatban Szlovénián kívül az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti 

tevékenység folytatása cáljából. 

 

A »Megjegyzés« mezőbe  azt az országot kell beírni, ahol a mezőgazdasági  földterület fekszik, 

melyet az adózó az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti tevékenység folytatása céljából 

használ és amelyet az adózó fel akar tárni az adóhatóságnak. 

  

 
3. ADATOK BEJEGYZÉSE  A  II. MEZŐBE – Adatok a Szlovénián kívüli erdőterületről 

 

Az Erdőterület  területe rovatba azt kell beírni, hogy hány m2 erdőterület van használatban 

Szlovénián kívül az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti tevékenység folytatása 

cáljából. 

 

A »Megjegyzés« mezőbe  azt az országot kell beírni, ahol a mezőgazdasági  földterület fekszik, 

melyet az adózó az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti tevékenység folytatása céljából 

használ és amelyet az adózó fel akar tárni az adóhatóságnak. 

 

                                                 
1 A ZDavP-2  316.a  §  harmadik bekezdése alapján  parasztháztartás  tagjának a  mezőgazdaságról szóló előírások alapján a 

parasztgazdaság felelősségviselője számít. Amennyiben a  parasztháztartás tagja közül egyike sem  felelősségviselője a 

parasztgazdaságnak, a földterületek bejelentése iránti kérelmet  a parasztháztartás azon tagja nyújta be, akinek a kérelem  

benyújtási  éve előtti évre  vonatkozóan a legmagasabb az alapvető mezőgazdasági és az alapvető erdészeti tevékenységből 

származó jövedelmének kimutatása.  
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