
12 Agrár Élet MAgAzin • 2015. július–Augusztus

Családi gazdaságok adózása rövidenÚj adótörvény-változásokmi van a Csomagban?
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közérdekű közérdekű

A MezőgAzdAsági MunkAkörben 
foglAlkoztAtott MunkAvállAlók után 
ÉrvÉnyesíthető új AdókedvezMÉnyről
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2015. évi LXI. törvény nyomán 
2015. július 1-jétől további kedvezménnyel bővül a foglal-
koztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevéte-
lének lehetősége.

A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év 
feletti és 55 év alatti munkavállalók esetében a munkálta-
tók a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vehet-
nek igénybe. A kedvezmény mértéke a munkavállalót az 
adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának 
megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő 
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (brut-
tó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka, 
amely az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

A kedvezménnyel érintett munkavállaló részmunkaidős 
foglalkoztatása esetén a munkáltató által igénybe vehető 
kedvezmény összegét a részmunkaidő és a teljes munka-
idő arányában csökkenteni kell.

Ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási idő-
szak egy részében nem vagy nem kizárólag mezőgazda-
sági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján 
ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvez-
ményt nem érvényesíthet!

Azon hónapok tekintetében, amelyben a munkavállaló a 
25. és 55. életévét betölti, a kedvezmény ugyancsak nem 
vehető igénybe, tekintettel arra, hogy a huszonöt év alatti 
és az ötvenöt év feletti munkavállalók után más jogcímen 
járó kedvezmény ekkor még, illetve már érvényesíthető.

A kedvezmény a Foglalkozások Egységes Osztályozási 
rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos kSH köz-
lemény (FEOR-08)
• 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó foglalkozás (ilyen 

különösen a szántóföldinövény-termesztő, a bionövény-
termesztő, a zöldségtermesztő, a szőlő-, gyümölcster-
mesztő, a dísznövény virág- és faiskolai kertész, cseme-
tenevelő, a gyógynövénytermesztő, a szarvasmarha-, 
ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő, a baromfitartó és 
-tenyésztő, a méhész, a kisállattartó és -tenyésztő),

• a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgaz-
dasági gép (motor) karbantartója, javítója, és

• a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti mező-
gazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
munkakörben foglalkoztatott után érvényesíthető.

Az ősterMelők áltAlános forgAlMi Adó 
kötelezettsÉggel kApcsolAtos 
tudnivAlói 
Az áfatörvény főszabálya szerint ennek az adónak azok 
az alanyai, akik jogképesek és saját nevükben gazdasági 
tevékenységet végeznek. Így az áfatörvény alanyai azok, 
akik üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel 
olyan tevékenységet folytatnak, amely ellenérték elérésére 
irányul, feltéve, hogy annak végzése független formában 
(pl. nem munkaviszony, munkaviszony jellegű jogviszony 
keretében) történik. Nem válik áfa adóalannyá az a terme-
lő, aki a saját szükségletei fedezésére termel, és alkalom-
szerűen értékesíti a saját szükségleten felül termett termé-
keit. Nem válik áfa adóalannyá az olyan termelő sem, aki 
közös őstermelésben, családi gazdaságban tevékenykedik 
ugyan, de tevékenysége nem terjed ki terméknek vagy 
szolgáltatásnak a saját nevében, ellenérték fejében törté-
nő értékesítésére.

A mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó tudniva-
lókkal és a különböző mértékű, 7, ill. 12 %-os kompenzá-
ciós felárakkal kapcsolatos részletek a www.agrarelet.hu 
honlap Nézze meg! menüjének Adó-pénzügy rovatában 
érhetők el.

krenovszkyné lovász Andrea
reg.Okl. adószakértő

Családi gazdaság az a gazdálkodási forma, melyben a 
gazdálkodó család a tagjai révén legfeljebb 300 ha nagy-
ságú termőföld tulajdonával ill. haszonbérletével, hasz-
nálatával rendelkezik és valamennyi termőföld valamint 
az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó 
vagyontárgyak hasznosítása legalább egy családtag teljes 
foglalkoztatásával és a többi családtag közreműködésé-
vel valósul meg.

A családi gazdaság mezőgazdasági tevékenységet 
(növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, 
haltenyésztés, szaporítóanyag termesztés, vadgazdálko-
dás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás) és kiegészítő 
tevékenységet (falusi- és agroturizmus; kézművesipari 
tevékenység; fűrészáru-feldolgozás; elsődleges élelmiszer 
feldolgozás; a mezőgazdasági tevékenység során kelet-
kezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék 
hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint 
az ezekből keletkezett termékek közvetlen termelői érté-
kesítése; mezőgazdasági szolgáltatás) végezhet.

A családi gazdálkodó és a nem foglalkoztatottként 
közreműködő családtagok az őstermelői tevékenységük 
tekintetében az adóév utolsó napján (illetve a családi 
gazdaságban folytatott tevékenység megszűnése esetén 
a megszűnés napján) a közös őstermelői tevékenységre 
(azaz a közös őstermelői igazolvány alapján végzett tevé-
kenységre) vonatkozó szabályok alkalmazásával állapítják 
meg adókötelezettségüket. ez azt jelenti, hogy a családi 
gazdálkodónak és a nem foglalkoztatottként közremű-
ködő családtagoknak az általános forgalmi adózás és a 
jövedelem meghatározására tekintetében azonos adózási 
módot kell alkalmazniuk; valamint a bevételeket, költsé-
gek és ráfordítások összegét – a családtagok számával 
történő elosztással – egy főre kell meghatározniuk. A 
bevételek és költségek igazolására bármelyikük nevére 
kiállított bizonylat megfelelő. A családtagok külön-külön 
tesznek eleget adóbevallási-, adóelőleg fizetési és adófi-
zetési kötelezettségüknek.

Az azonos jövedelemszámítási módnak abban az 
esetben is érvényesülnie kell, ha a gazdálkodó családban 
– a közös gazdálkodást megelőzően – tételes költségel-
számoló és átalányadózó is volt. ez azt jelenti, hogy az 
év első napjától beérkezett valamennyi őstermelésből 
származó bevétel a megállapodás szerinti jövedelemszá-
mításra vonatkozó szabályok szerint lesz adóköteles, így 
még az is, amelyet a gazdálkodó család tagjai a családi 
gazdaság nyilvántartásba vétele előtt szereztek meg.

Amennyiben a családi gazdálkodó egyéni vállalkozói 
igazolvány birtokában folytatja tevékenységét, akkor 
az őstermelői tevékenysége tekintetében nem egyéni 
vállalkozóként, hanem a család többi tagjával együtt, a 

közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozó 
szabályok szerint kell adóznia.

Abban az esetben, ha a gazdálkodó család tagjai olyan 
tárgyi eszközöket visznek be a családi gazdaságba, me-
lyek korábban az őstermelői/egyéni vállalkozói tevékeny-
ségben az értékcsökkenési leírás alapját képezték, akkor 
az ilyen tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a családi 
gazdaságban is folytatható.

A gazdálkodó család tagjai tételes költségelszámolás 
választása esetén csökkenthetik az őstermelői tevékeny-
ségből származó jövedelmüket annak a veszteségnek az 
összegével, amelyet a családi gazdaság nyilvántartásba 
vétele előtt határoltak el. ebből az is következhet, hogy 
adott esetben a családtagok nem azonos nagyságú jöve-
delem után adóznak.

Amennyiben a gazdálkodó család tagja kilép a családi 
gazdaságból, a bevételt és a költségeket a kilépés idő-
pontjával fel kell osztani a családtagok között. A további-
akban a bevétel és az igazolt költség már csak a csökkent 
létszám alapulvételével osztható fel.

Ha a kilépő családtag az őstermelői tevékenységet 
tovább folytatja, akkor csak ugyanazt az adózási módot 
választhatja az adóév további részére, amelyet a csa-
ládi gazdaságban választottak. A kiválás időpontjában 
fennálló vevői tartozásokból befolyt összeget a családi 
gazdaságnál vagy a kivált tagnál, megállapodás alapján 
kell figyelembe venni.

Az őstermelői tevékenységen kívüli tevékenységből 
származó jövedelem után annak kell adóznia, aki azt ön-
álló tevékenységként vagy egyéni vállalkozás keretében 
folytatja.

Az általános forgalmi adó tekintetében a családi gaz-
daság tagjai külön-külön válnak adóalannyá, ami azt is 
jelenti, hogy áfa bevallásukat külön-külön, saját nevükre 
szóló számlák alapján kell elkészíteniük és benyújtani-
uk. Fontos tudni, hogy a családi gazdaságban végzett 
tevékenységek tekintetében azonos adózási módot kell 
választaniuk (kompenzációs felár, alanyi adómentesség, 
általános szabályok szerint adózás).

Az a nem áfa adóalany családtag, akinek a családi gaz-
daságban végzett tevékenysége nem terjed ki a termé-
kek vagy szolgáltatások saját néven, ellenérték fejében 
történő értékesítésére, nem is válik adóalannyá, azaz neki 
nem kell bejelentkeznie az általános forgalmi adó hatálya 
alá. Abban az esetben, ha az értékesítést nem végző 
tagok már más tevékenység kapcsán alanyai az általános 
forgalmi adónak, adózási módjukat nem kell megvál-
toztatni, mert a családi gazdaságon belüli értékesítési 
tevékenység hiánya miatt nem kötelezettek az azonos 
adózási módra.


