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Bizottsági módosító javaslat

A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése
alapján az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló T/11621 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Bizottság a törvényjavaslat 298 . § (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasolja :

„(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv . 3. § 19. pontjában a
továbbá - az őstermelői tevékenység tekintetében - az a magánszemély, aki az adóév utolsó

napján a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodónak minősül, valamint e
magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja,
feltéve mindkét esetben, hogy az őstermelői tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele
a 6 millió forintot nem haladja meg" szövegrész, 7. $-a (1)bekezdésénekt) pontja, 7. §-a (1)
bekezdésének x) pontjában a ,társadalombiztosítási" szövegrész, valamint a „biztosítási
jogviszonnyal kapcsolatos" szövegrész, 7. §-ának (3) bekezdése, 38 . §-a (9) és (10)
bekezdésében az „ (ennek hiányában a természetes azonosító adatait) " szövegrész, 48 . §-a
(12) bekezdésének b) pontja, 50. §-a (1) bekezdés c) pontjában „az általános forgalmi adóról
szóló törvény rendelkelései szerint alanyi adómentes - és/vagy kizárólag tárgyi adómentes
tevékenységet folytat -, feltéve, hogy" szövegrész, 58 . §-a (8) bekezdésében a „rendszeresen
vagy " szövegrész, valamint a „végzett tevékenység (gazdasági tevékenység) keretében "
szövegrész, 62. e-ának (6)-(8)bekezdései, 63/A. §-a, 65. §-a (1) bekezdésének j) pontja, 1 .
számú melléklete 2 .1 . alpontjában a hiteltámogatás szóösszetételből a „támogatás"
szövegrész, 3. számú melléklete felvezető szövegének b) pontjában az „első ízben történő"
szövegrész, 3 . számú melléklete II. Igazolás nélkül elszámolható költségek Fejezetének 7 .
pontja, 6. számú melléklete II . Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek
Fejezetének B) Növény, növényi termék pontja 19 . alpontjában a „2 litert meghaladó
kiszerelésben" szövegrész, 11 . számú melléklete II. Az értékcsökkenési leírás szabályai
Fejezete 2. pontjának i) alpontjában a „mindkét esetben, feltéve, hogy a magánszemély nem
vesz igénybe a 13 . számú melléklet 3. és/vagy 8. pontja szerinti adókedvezményt" szövegrész,
valamint a 13. számú melléklete 9 . pontjának utolsó mondata ."
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2. A Bizottság a törvényjavaslat 298. §-ának az alábbi új (15) bekezdéssel történő
kiegészítését javasolja:

„(15) Haa magánszemély az Szia tv . 2004. december 31-én hatályos 7 . ~ (3) bekezdésében
említett (családi gazdálkodóként tett) nyilatkozata megtétele mellett megszerzett termőföldet a
megszerzés alapfául szolgáló szerződés földhivatalhoz történő benyújtásának adóévében vagy
az azt követő öt adóévben elidegeníti, akkor az e termőföld átruházásából származó
jövedelemnek kell tekinteni az elidegenítésről szóló szerződés alapján a 61 . § (1) bekezdése
szerint megállapított összeget, de legalább a termőföld megszerzésének alapfául szolgáló
szerződésben meghatározott ellenértéket, azzal, hogy
a)az e bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a magánszemély a

nyilatkozata mellett megszerzett termőföld értékesítéséből származó jövedelemnek megfelelő
teljes összeget a termőföld elídegenítését követő 12 hónapon belül más, a gazdasághoz tartozó
termőföld tulajdonjogának megszerzésére használja fel ;
b)ha ez az elidegenítés adóévéről szóló adóbevallásának benyújtását követően, de még az

említett 12 hónapon belül történik meg, akkor az e bekezdés alapján meghatározott
jövedelemre megfizetett adót a magánszemély önellenőrzéssel igényelheti vissza ;
c) ha a magánszemély aza)pont szerint az eredeti termőföld helyett megszerzett termőföld

tulaidoniogát az eredeti termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződés földhivatalhoz
történő benyújtásának adóévében, vagy az azt követő öt adóévben elidegeníti, akkor az eredeti
termőföld helyett megszerzett termőföld (ideértve az e termőföld helyett megszerzett más
termőföldet is) elidegenítésével összefüggő adókötelezettségre aza)-b)pontokban foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni ."

3. A Bizottság a törvényjavaslat 1 . számú mellékletének az alábbi új 19. ponttal történő
kiegészítését javasolja :

/1. számú melléklet a 2004. évi . . . törvényhez/

„19. Az Szia tv.1. számú mellékletének 9 .pontja a következő 9 .5 . alponttal egészül ki :

/9. Adómentességre vonatkozó egyes rendelkezések./

„9.5 .A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó
szabályok

9.5.1 . Adómentes a termőföld átruházásából származó jövedelem

a)összegéből az évi 200 000 forintot meg nem haladó rész, ha a magánszemély
adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság
adatszolgáltatás alapfán történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme a
3 400 000 forintot nem haladja meg, és

b)a termőföldet regisztrációs számmal rendelkező olyan magánszemélynek adja el, aki azt
gyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig hasznosítja, vagy a
termőföldet regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás olyan alkalmazottjának adja el, aki
azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak legalább 10 évre bérbe adja azzal,
hogy ha az átruházás részaránytulaidon megszüntetését is eredményezi, az a)pont
rendelkezéseit nem kell alkalmazni ;



c) ha a magánszemély - az a) pont rendelkezésétől függetlenül -a termőföldet
regisztrációs számmal rendelkező állattenyésztést folytató olyan magánszemélynek adja el,
akinek az általa használt földterülete nem éri el a külön jogszabály szerint számított mértéket
(a mérték eléréséig), feltéve, hogy a vevő magánszemély a termőföldet egyéni vállalkozóként,
mezőgazdasági őstermelőként legalább 5 évig az állattartó telep takarmánytermelése céljából
használja, vagy azt az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés
takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja ;

d) aza)-c)pontban nem említett esetben, ha az átruházás

da)magánszemély részére bírtokösszevonási céllal, vagy

db)települési önkormányzat részére külön jogszabályban meghatározott szociális
földprogram céljából, vagy

dc)a Nemzeti Földalap javára

történik,adb)pont esetében azzal, hogy az átruházásról szóló szerződésnek tartalmaznia
kell a szociális földprogramra vonatkozó, a rászorultságra tekintettel meghatározott
feltételeket is szabályozó önkormányzati rendelkezés számát .

A jövedelem megállapítására értelemszerűen e törvénynek az ingatlan, vagyoni értékű jog
nem üzletszerű átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni .

9.5 .2 . A 9 .5 .1 . pontban meghatározottakat az eladó akkor alkalmazhatja, ha rendelkezik a
vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával,
amely tartalmazza a vevő természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét, valamint a vevő
kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az adómentesség feltételeinek megfelel . A
vevő nyilatkozatát az eladó az adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni . A
valótlan tartalmú nyilatkozat miatt keletkező adóhiányt és jogkövetkezményeit az adóhatóság
a vevő terhére állapítja meg .

9.5 .3 . Ha a magánszemély a 9 .5.2 . Pontban említett nyilatkozata megtétele mellett
megszerzett termőföldre vonatkozóan a nyilatkozatban foglaltakat nem teljesíti, bármely
feltétel hiányának beálltával termőföld átruházásából származó jövedelemnek kell tekinteni a
termőföld megszerzésének alapjául szolgáló szerződésben meghatározott ellenértéket .

9.5.4. A termőföldet átruházó magánszemély, ha a 9 .5.1 . Dont szerint adómentességet
érvényesít, köteles az adóévre bevallást benyújtani, amelyben nyilatkozik az átruházás
céljáról, valamint arról, hogy az átruházás a vevő által a 9.5 .2. pontban említett nyilatkozat
alapján történt .""

Indokolás

A módosító indítvány a kormány birtokpolitikai céljaival összhangban szabályozza a
termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességének feltételeit .

Budapest, 2004 . október 27 .
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