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A mezőgazdasági tevékenysége tekintetében az adóalanyt 

különleges jogállás illeti meg bizonyos az Áfa tv-ben 

található feltételek fennállása esetén.  

Az őstermelő kompenzációs rendszerben adózásának első 

feltétele, hogy az Áfa tv-ben meghatározott feltételeknek 

megfelel1 és az e feltételeknek való megfelelése okán fennálló 

különleges jogállását nem változtatta meg, vagyis a 

kompenzációs rendszer alkalmazásáról nem mondott le. 

A különleges jogállású adóalany a kompenzációs felárra 

jogosító ügyletei tekintetében áfa fizetésre nem kötelezett, 

ugyanakkor ezen ügyleteivel összefüggésben adólevonásra 

nem jogosult.  

A kompenzációs felár mértéke: 

                                                           
1 Feltételek:  
- Áfa tv. 7. sz. melléklet I. részében meghatározott termékek értékesítése, 
ha e termékek előállítását, feldolgozását az adóalany saját vállalkozásában 
végzi és a termék beszerzője olyan áfa adóalany (vagy másik tagállambeli 
nem adóalany jogi személy), aki/amely kompenzációs felárra (ideértve a 
saját állama joga szerinti kompenzációs felárat is) nem jogosult. 
- Áfa tv. 7. sz. melléklet II. részében meghatározott szolgáltatások 
nyújtása, ha azok teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi 
eszközeit használja (egyéb módon hasznosítja) és a szolgáltatás 
igénybevevője olyan áfa adóalany (vagy másik tagállambeli nem adóalany 
jogi személy), aki/amely kompenzációs felárra (ideértve a saját állama 
joga szerinti kompenzációs felárat is) nem jogosult. 
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- az Áfa tv. 7. sz. melléklet II. részében meghatározott 

szolgáltatások (pl.: talajművelés, aratás, szüretelés; 

mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra 

történő előkészítése; mezőgazdasági termékek 

tárolása; a mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazott 

eszközök bérbeadása; permetezés, öntöző illetve 

vízlecsapoló berendezések üzemeltetése) esetén 7 

százalék, 

- az Áfa tv. 7. számú melléklet I. rész A. pontjában 

meghatározott termékek (pl.: étkezési célra alkalmas 

zöldségfélék; élelmezési célra alkalmas gyümölcs; 

fűszernövények; gabonafélék; különféle magvak; 

takarmánynövények; tartósított saját előállítású 

zöldség, gyümölcs, savanyúság; must és bor) 

esetében 12 százalék, 

- az Áfa tv. 7. számú melléklet I. rész B. pontjában 

meghatározott termékek (pl.: ló, szarvasmarha, juh, 

kecske, baromfi és más élő állat; halak, rákok, 

puhatestű és más gerinctelen vízi állatok; tej, 

tejtermék) esetében 7 százalék. 
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem az őstermelő állít ki 

bizonylatot az eladás tényéről, hanem a tőle felvásárló 

személy felvásárlási jegyén fognak szerepelni az előzőekben 

felsorolt adókulcsok. Ezt az összeget a felvásárló áfaként 

felszámolja, majd jogosultsága esetén visszaigényelheti, míg 

az őstermelő jövedelmet nem képező bevételként számolja 

el az összeget. 

 


