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Eljárás ismertetése 

A termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóját az adózás rendjéről 

szóló 2003.évi XCII. törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény szabályozza. 

A magánszemély a termőföld bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot 

is) az egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 2010. december 31-ig 25%, 2011. 

január 1-jétől 16%. 

Mentes az adó alól a termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe 

adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a 

haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. 

A magánszemély köteles a korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt 

összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és 

megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott 

időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a 

haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik. 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély állapítja meg, a 

föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál vallja be és fizeti meg 

(önadózás) Öttevény Község Önkormányzata 11737007-15366722-08660000 számú 

Termőföld bérbeadásból származó szja. beszedési számlájára. 

Magánszemélynek a bevallást a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-

ig kell teljesíteni. 

Ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen 

időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, az adót a 

magánszemély a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig állapítja meg, 

vallja be és fizeti meg. 

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek termőföld bérbeadásból 

származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a 

termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.  

Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető 

állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbeadás 

esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül 

szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést. 

http://csorna.hu/portal/index.php/varoshaza/111-2-2-4-adohatosag-termofold-berbeadasbol-szarmazo-szemelyi-jovedelemado
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV


Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely 

nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni 

elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az 

adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig fizeti 

meg. 

A kifizető a termőföld bérbeadásból származó jövedelemből levont adót a föld fekvése 

szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. A 

kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról, az 

adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött, de ezen időtartam lejárta előtt megszűnt 

haszonbérleti szerződésről és az adókötelessé vált időszakról, valamint a bérbeadott 

földterület ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól a földterület fekvése szerint illetékes 

önkormányzati adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatásban fel kell 

tüntetni az adólevonás elmaradásának okát (természetben történő bérfizetés). 

Az adatszolgáltatást a kifizető az adóévet követő március 31-ig teljesíti. A levont adóról 

a kifizető adóbevallását az adóévet követő év február 15-éig nyújtja be. 

Az eljárás illetéke: 

 az adóigazgatási eljárásban az első fokú eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. 

Ügyintézési határidő:  

 30 nap 

Nyomtatványok: 

Bérbeadó bevallása 

Kifizető bevallása 

 

  

http://www.otteveny.hu/download/termofold_berbeadasa_files/berbeado_bevallasa_ures_urlap.pdf
http://www.otteveny.hu/download/termofold_berbeadasa_files/kifizeto_bevallasa_ures_urlap.pdf


 


