
őstermelői igazolványról

A 234/2012. (VII. 28.) Kormány rendelet, mely a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
szóló 228/1996. (XII.269 kormányrendelet módosította, 2013. január 1-jén lépett hatályba.

Fontosabb elemei a következők:

 A 2009. január 1. előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak.
 A 2009. január 1. után és jelen módosító rendelet hatályba lépése előtt kiadott

igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak.
 2012. január 1-ét követően kiadott igazolványok három évig hatályosak.

Tehát:
Minden 2009. január 1. előtt kiadott őstermelői igazolványt vissza kell vonnia az állandó
lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének.
A bevont igazolvány helyett új, világosbarna színű, a régihez méretben és tartalmában

hasonló igazolvány kerül kiállításra. A rendelet értelmében akár 3 adóévre is kérhető az

érvényesítés, ezzel egyidejűleg, legfeljebb három adóévre szóló értékesítési betétlap adható

ki, de ebben az esetben az adózás módja nem változtatható meg!

Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év)
alatt, ha a személyes adatokban, a gazdaság alapvető adataiban, vagy a termelési
adatokban történik változás. Mindezt az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő
formanyomtatványon kell jelentenie a termelőnek, minden év június 15-ig.

Az új igazolvány kiállításához személyi igazolvány, és lakcímkártya szükséges, csak az abban
szereplő adatok szerepelhetnek az igazolványban!
A termelőnek nyilatkozni a kell a járulékok megfizetésének módjáról is.
Fontos, hogy a tevékenységeket (TEÁOR számonként) mind be kell jegyezni az
igazolványba.
Az állandó lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási
szerve az őstermelői igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal és a hitelesített
adatnyilvántartó lap másolatával együtt, mint eddig is díj ellenében állítja ki,
az új igazolvány ára

 1 évre 2000,
 2 évre 3000,
 3 évre 4000 Ft.

A 2009 év után kiadott igazolványt csak 1 évre lehet érvényesíteni, díja 1000 Ft.
A visszavonás ingyenes.
Fontos, hogy a termelőhöz köthető MVH regisztrációs szám, adóazonosító jel, adószám
kerüljön rá az igazolványra a későbbi ügyintézési bonyodalmak elkerülése érdekében!

Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és az adatnyilvántartó lap tartalmi elemeit
meghatározó 1. sz. melléklet, a rendelettel párhuzamosan módosult, az őstermelői igazolvány
kiállítása iránti kérelemhez az új adatlapok elérhetőek a NEBIH honapján:



http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/osterme
loi_nyomtatvanyok.html

Fontos változás, hogy az őstermelőnek tizenöt napon belül vissza kell adnia az igazolványt, ha

a tevékenységét beszünteti, vagy azt nem őstermelőként kívánja folytatni!

Az őstermelői igazolvány legfeljebb a kiállítása évétől kezdődően számított harmadik adóév

utolsó napjáig érvényes, a kiállítás évét követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap a rajta

feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több adóévre vonatkozik.

Az igazolványon fel lesz tüntetve, mely adóévekre terjed ki az igazolvány időbeli hatálya.

A kiállítás évére vonatkozó értékesítési betétlap érvényességi időtartama nem változott, mint

eddig

- az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20-ig adja ki a megyei

kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve,

- de a kiadás napjától kezdődően hatályos, ha adott év március 20-a után történik a

kiállítása,

- kivéve a kiállítás évét követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap esetét, mely a

rajta feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több

adóévre vonatkozik.

Mivel a régi igazolványok bevonása után azok azonosító száma megszűnik, az új őstermelői
igazolványok kiállítása alkalmával az új igazolvány számát, mint az őstermelői igazolvány
számának módosulását az

 MVH állandó lakóhely szerint illetékes megyei hivatalához a G002-es adatlapon 15
napon belül be kell jelenteni!

 A NAV állandó lakóhely szerint illetékes megyei hivatalához a falugazdász által a
megyei kormányhivatal jelenti a változást.

 A családi gazdálkodóknak a családi gazdaság nyilvántartásában történt
adatváltozásként kell jelezni a Kormányhivatal felé.

 az adatváltozás bejelentését a Kamarai regisztrációs felületen is meg kell tenni!

A gazdálkodó az őstermelői igazolvánnyal tudja bizonyítani, hogy mezőgazdasági
őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az ennek megfelelő adózásra!
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