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Jövedelem és adókedvezmények a termőföld 

értékesítésekor – mire ügyeljünk adózáskor? 
 

Az elmúlt években jó befektetésnek bizonyult a 
termőföld, azonban az értékesítésekor nagyon fontos 
ügyelni az adózási szabályokra, amelyek egyik 
lényeges változása az idei évtől, hogy az adó mértéke 
16 százalékra változott. 
 
Értékesítés esetén fontos szabály, hogy a 
földeladásoknál az eladónak meg kell állapítania, 
hogy az értékesítés során keletkezett-e jövedelme. A 
jövedelem kiszámításához az eladási árból le kell 
vonni minden igazolt költséget, ilyen például az 
ingatlan megvásárlására fordított összeg, illetve a 
vétellel kapcsolatos igazolt költségeket, valamint az 
értéknövelő beruházások és az eladás költségeit. Az 
eladásból származó jövedelmet azon a napon kell 

megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződés a földhivatalhoz 
benyújtásra került. A megszerzés évét követő évet első évnek tekintve a hatodik évtől évente 
10-10 százalékkal a jogszabály alapján csökkenthető a bevétel és költségek különbözeteként 
megállapított összeg. Az így megszerzett bevétel a tizenötödik évben vagy a későbbi évek 
során már adómentességet élvez. Fontos szempont, hogy az adásvételben ki a vevő, ugyanis 
ez meghatározhatja az adózási kötelezettséget. 
 
Alapszabály, hogy ha az eladó magánszemély éves jövedelme nem haladja meg a 4 millió 318 
ezer forintot, és a termőföldet olyan regisztrált mezőgazdasági termelőnek adja el, aki azt 
legalább öt évig egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként mezőgazdasági célra 
hasznosítja, vagy olyan magánszemélynek értékesíti, aki regisztrált mezőgazdasági társas 
vállalkozás alkalmazottja, és a földet az őt alkalmazó társas vállalkozásnak bérbe adja 
legalább tíz évre, akkor az értékesítésből származó jövedelemnek a 200 ezer forintot meg 
nem haladó része adómentes lesz. Az eladó összjövedelmétől függetlenül is adómentes lehet 
akár az értékesítésből származó jövetelem, ha a fent említett adókedvezményhez szükséges 
feltételek fennállnak és ráadásul a szövetkezeti vagyonnevesítéssel megállapított részarány-
tulajdonának megszűnését eredményezi az adásvétel. Ha a termőföld megvásárlója egyéb 
feltételeknek is megfelelő módon állattenyésztést folytat, az eladót hasonló adókedvezmény 
illeti meg. Szintén adókedvezmény illeti meg az eladót abban az esetben is, ha az átruházás 
magánszemély részére birtok összevonási céllal, illetve települési önkormányzatok részére 
szociális földprogram céljából, vagy a Nemzeti Földalap javára történik. 
 
 


