Mezőgazdasági tevékenység
Az Áfa-törvény alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenységnek minősülés egyik feltétele az Áfatörvény 198. §-a alapján, hogy



az a törvény 7. számú mellékletében meghatározott termékek termelésére és feldolgozására
irányuljon, feltéve, hogy azt az adóalany saját vállalkozásában végzi, vagy
a törvény 7. számú mellékletében meghatározott szolgáltatás nyújtására irányuljon, feltéve,
hogy annak teljesítéséhez az adóalany saját vállalkozásának tárgyi eszközeit használja (egyéb
módon hasznosítsa).

A tevékenység mezőgazdasági tevékenységnek minősülésének másik feltétele, (ugyancsak a 198. §
alapján), hogy az adóalany az előzőeknek megfelelő termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása
után kompenzációs felár megtéríttetésére tarthasson igényt.
Az előzőekből következően az Áfa-törvény alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységen nem a
kifejezés általános köznapi értelmében vett tartalma értendő, hanem ezen belül a kizárólag
kompenzációs felárra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.
Mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenység
A mezőgazdasági tevékenységet végző áfa adóalany minden olyan termékértékesítése,
szolgáltatásnyújtása után, amellyel összefüggésben kompenzációs felár érvényesítésére nincs
törvényi lehetősége, az általános szabályok szerinti adózásra illetve az alanyi adómentességre
vonatkozó szabályokat alkalmazhatja. E két adózási mód közül az alanyi adómentesség
alkalmazására csak akkor van lehetőség, ha az alanyi adómentesség választását a mezőgazdasági
termelő az adóhatósághoz előzetesen bejelentette.
A mezőgazdasági őstermelő, kistermelő áfa adóalanynak ennek megfelelően kell teljesíteni az áfa
kötelezettségét minden olyan termékértékesítése, szolgáltatás- nyújtása után





amelynél a beszerző nem áfa adóalany (sem belföldön, sem külföldön) vagy
olyan belföldön nyilvántartásba vett áfa adóalany, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet
végzőként jár el (kompenzációs felárat érvényesít), vagy
olyan külföldi adóalany aki/amely saját államának joga szerint mezőgazdasági termelőre
vonatkozó különös adózási módot alkalmaz, vagy
az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás nem felel meg az Áfa-törvény 7. számú
mellékletében foglaltaknak.

Figyelemmel arra, hogy pl. a magánszemélyek részére történő értékesítés nem minősül
mezőgazdasági tevékenységnek (azzal összefüggésben kompenzációs felár nem érvényesíthető), a
mezőgazdasági termelőnek (így pl. az őstermelőnek is) lehet olyan tevékenysége, amelyben nem
mezőgazdasági tevékenységet végzőként jár el (kompenzációs felárat nem érvényesíthet).
Természetesen az olyan adóalanynak, aki a különleges jogállása helyett választott más adózási
módot, csak olyan tevékenysége van, ami az Áfa-törvény alkalmazásában nem minősül
mezőgazdasági tevékenységnek.

