
ADATLAP 

a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról 

(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete A/H. pontja alapján) 

 

 

A kifizető neve (cége):   
címe (lakóhelye, székhelye):   

önkormányzati adóhatóság által képzett száma:   

adószáma:   

 

A bérbeadó neve Az önkormányzat illetékességi területén kézbevett termőföld fekvésének Bérleti díj összeg A levont jöve- A kifizetés Az adólevonás 

és címe helye helyrajzi száma területe  delem összege időpontja elmaradásának oka 

        

        

        

        

        

        

        

Összesen        

 

………………………………. , ………… év ……………………………. hó ……….. nap 

 
              
                  (cégszerű) aláírás



K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó 
a kifizetők részére a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és levont adóról 

című adatlap kitöltéséhez 
 
 
 

A kifizetőnek az adóévet követő év február 25-ig adóbevallást kell benyújtania termőföld 
bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról. A bevallás csak a kifizető által az 
összes bérbeadótól levont és önkormányzati adóhatósághoz átutalt összes jövedelemadó 
befizetést tartalmazza. A bevalláson túlmenően kifizetőnek részletes adatszolgáltatási 
kötelezettsége van a kifizetést követő év március 31-ig. Az adatszolgáltatást az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú melléklete A/II. pontja alapján kell 
teljesíteni. 
 
A kifizető a termőföld bérbeadásából (földjáradékból) 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 bérbe 
adott földterület ingatlan nyilvántartási azonosító adatairól az adatszolgáltatást a földterület 
fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz teljesíti. Az adatszolgáltatásban fel 
kell tüntetni az adólevonás elmaradásának okát (természetben történő bérfizetés). Az 
adatszolgáltatást a kifizető papíralapú adathordozón az adóévet követő év március 31-ig 
teljesíti. 
 
Az adatszolgáltatás során, ha egy magánszemély bérbeadó részére az adóévben több helyrajzi 
számon lévő termőföld után történt kifizetés, akkor azt külön-külön sorban kell feltüntetni. 
Amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon szereplő termőföld terület bérbeadása után több 
kifizetés történik, akkor azt egysorban kell feltüntetni. Az összes sorban a bérleti díj 
összegének és a levont jövedelemadó összegének meg kell egyezni a bevallásban közölt 2. a) 
és 2. e) pontjában szereplő összeggel.  
 
Figyelem! 2003. január 1-jétől a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adózási 
szabályai változtak: 
 
Új mentességi szabály került beiktatásra, melynek értelmében a legalább 5 éves időtartamra 
haszonbérbe adott termőföld bérleti díja 2003. január 1-jétől adómentes bevételnek minősül. 
Abban az esetben, ha a mentesség alapjául szolgáló haszonbérleti szerződés a feltételként 
szabott 5 év elteltét megelőzően megszűnik - kivéve a feleken kívül álló okot, vagy a 
szerződés azonnali hatályú felmondását -, az adózó köteles a korábban meg nem fizetett adót 
késedelmi pótlékkal növelt összeggel megfizetni. 
 
 


