
Az adóhatóság tölti ki!
Az adóhatóság megnevezése:………………………………………………………..
Azonosító száma: ……………………………………………………….

A  bérbeadó magánszemély bevallása
Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatóságához
a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó 	____ évi jövedelme adójáról
( a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 17 §-a(4)bek. és az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 176. §-a alapján)
(a bevallás beadásának határideje: az adóévet követő év március 20-a)

1.	A bérbeadó családi és utóneve (születéskori családi és utónév is):
		
	születési helye és ideje: 	
	anyja születéskori családi és utóneve: 	
	adóazonosító jele, adószáma: 	
	lakcíme: 	
2.	A bérletre vonatkozó adatok:

A
B
C
A bérlő(k) neve,) 
lakcíme (székhelye)
Az önkormányzat illetékességi 
területén bérbe adott termőföld helye,
helyrajzi száma, területe (ha,m2)
Az éves bérleti
díj összege (Ft)


































Összesen (Ft):


3.	a) A magánszemély által összesen befizetendő személyi 

	    jövedelemadó összege (a 2. c; pont összesen összeg 16%-a
  
	b )A magánszemély adózó által befizetett adó összege:

	c) Még fizetendő összeg.



4.	Az ország területén a bérbeadó tulajdonában (haszonélvezetében lévő

	összes termőföld területe (ha, m2):



5.	Az önkormányzat illetékességi területén a bérbeadó tulajdonában

	(haszonélvezetében) lévő összes termőföld területe (ha, m2):



Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
……………………………….. , ……….. év …………………….. hó ……… nap

												
									        aláírás
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A bevallás ellenjegyzése esetén * az ellenjegyző személy neve:
		
adószáma vagy adóazonosító jele: 	
adótanácsadó oklevelének száma, kelte vagy adószakértő engedélyének száma, kelte.
		


Ellenjegyzés dátuma. …………………………… , ………… év ………………………. hó ……..nap

A bevallást ellenjegyeztem.



												
							  adótanácsadó, adószakértő aláírása


KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

a bérbeadó részére a magánszemély termőföld –bérbeadásából származó jövedelme utáni bevallásához



Fontosabb törvényi rendelkezések: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 17. § (4) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 176. §-a

/1/ A magánszemély termőföld bérbeadásából származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) egésze jövedelem, amely után az adó mértéke – 2011. évtől – 16 %.

/2/ Amennyiben a magánszemély minimum 5 éves időtartamra bérleti szerződést köt, és azt időközben nem módosítják, az /1/ bekezdésben említett adót nem kell megfizetnie a tulajdonában (és/vagy haszonélvezetében) lévő termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelme után.

/3/ Ha a földterület csak aranykoronában (AK) kifejezett részarány-tulajdonként állapították meg a /2/ bekezdésben előírt feltétel érvényesítésére 20 AK/hektár átszámítási kulcsot kell figyelembe venni.

/4/ A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. Az ebből származó valamennyi bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg és az önkormányzattól nem vonható el.

/5/ A termőföld bérbeadásából származó – a jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvényben meghatározott – jövedelme adóját a magánszemély megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti (önadózás). A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig teljesíti. Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesítenie.

/6/ Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg.

/7/ Az /5/ bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek termőföld bérbeadásából származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, illetőleg a /2/ bekezdésben említett mentességi ok miatt az adót a haszonbérbeadás után nem kell megfizetnie.

/8/ Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásából 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-éig fizeti meg.

A befizetést a Püspökladány Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt püspökladányi fiókjánál vezetett 11738053-15373694-08660000 számú számlájára kell teljesíteni.

Az aláírás elengedhetetlen érvényességi kelléke a bevallásnak.



