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Hivatalunkhoz cimzett targybani megkeresesere - a tarsasagi adorol es az osztalekadorol szolo 
l&96.-evi L X X X I , torveny [Tao. tv . ] , illetve a szemelyi jovedelemadorol szolo 1995. evi CXVTl. 
torveny [Szja tv.] iranyado rendelkezeseire figyelemmel - a kovetkezok szerint tajekoztatom. 

1.) Vadasztatas, vadhus ertekesitesi tevekenyseg Tao. tv. szerinti minositese 

A vad vedelmerol, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrol szolo 1996. evi LV. torveny 
[Vtv.] 40. §-a szerint vadgazdalkodasnak minosiil a vadallomany es az elShelyenek - ideertve a 
biologiai eletkozosseget is - vedelmevel, a vadallomany szabalyozasaval kapcsolatos 
tevekenyseg. Ily modon a vadgazdalkodas korebe tartozik a vadallomany szinten tartasa, azaz a 
vadallomany mennyisegi szabalyozasaval kapcsolatos tevekenyseg, amely a vadgazdalkodasi 
iizemtervben meghatarozott keretek kozott vegrehajtott vadaszatot jelenti (akar bervadasztatas 
litjan). A vadhus a vadgazdalkodasi tevekenyseg sajatos vegeredmenye, mivel a 
vadgazdalkodasnak a resze a vadallomany szabalyozasa, a vadvedelem, azaz a vadallomany 
tulszaporodasanak, ugyanakkor az adott vadfaj fennmaradasat veszelyezteto tulzott 
vadkiloveseknek a megakadalyozasa. 
A vadasztarsasagok - a Vtv. 16. § (1) bekezdese szerint - egyesuleti formaban miikodo, 
elsodlegesen a fenti celok megvalositasara letrejott vadaszatra jogosult szervezetek, amelyek 
tarsasagi adokotelezettsegere a Tao. tv. egyesuletekre vonatkozo szabalyai az iranyadoak. 
Tekintve, hogy a vadasztarsasagok alapszabalya a szervezet eel szerinti tevekenysegekent 
tartalmazza a vadgazdalkodassal kapcsolatos feladatok ellatasat, azok koreben a vadaszatot, 
vadasztatast, a vadallomany jovahagyott mennyisegu kiloveset, ezert ezek a tevekenysegek nem 
minosulnek vallalkozasi tevekenysegnek. Ebbol kovetkezoen - a vadgazdalkodasi iizemtervben 
meghatarozottak teljesitese erdekeben - a vadasztatas soran a vadasztarsasag altal fogadott 
bervadasznak fizetett dij a eel szerinti tevekenyseg koltseget, illetve a kulso vadasz altal a 
vadasztarsasag reszere fizetett dij a eel szerinti tevekenyseg bevetelet kepezi, tovabba az 
iizemtervben meghatarozott mennyisegu elejtett, kilott vadak - a vadhus - ertekesitesebol 
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szarmazo bevetel is a vadasztarsasag eel szerinti tevekenysege bevetelenek minosiil a Tao. tv. 
6. szamu melleklete „A" fejezetenek 1. pontja alapjan. 

Tajekoztatom, hogy a fent leirtak szerinti allaspontunk a Nemzetgazdasagi Miniszteriummal . 
egyeztetesre keriilt. Ennek eredmenyekent a temaval erintett, korabban megjelentetett (a Jogtarbol 
is elerheto) 2002/69. szamii „a foldtulajdonosok vadaszati kozossegenek megitelese a tarsasagi 
adozas szempontjabol" cimii adozasi kerdes 3. pontja - amely a vadhus ertekesitesenek 
vallalkozasi tevekenyseg bevetelekenti minositeset tartalmazza — nem alkalmazando; e pont 
„hatalyon kivul helyezeset" az Ado- es Vamertesito legkozelebbi szamaban kozzetessziik. 

2.) Vadasztarsasag tagjainak juttatott vadaszresz Szja tv. szerinti minositese 

Az Szja tv. 7. § (1) bekezdes d) pontjaban foglaltak szerint nem minosul bevetelnek a 
maganszemely altal fizetett tagdijra, hozzajarulasra, feiajanlasra tekintettel a vallalkozasi 
tevekenyseget nem folytato egyesUlet, koztestulet altal a maganszemely reszere nyujtott 
szolgaltatas, amennyiben azt a tarsadalmi szervezet, a koztestiilet az alapszabalya alapjan, a eel 
szerinti tevekenysegevel osszefuggesben, a rendeltetesszerii joggyakorlas kereteben nyujtja. 

Abban az esetben, ha az egyesulet vallalkozasi tevekenyseget is folytat - pi . a vadaszhazat 
hasznositja - , akkor az egyesiiiet tagjainak a tagdijra, a hozzajarulasra, a feiajanlasra tekintettel 
adott juttatas eseten az Szja tv. 7.§ (1) bekezdes d) pontja nem alkalmazhato, vagyis ez azt jelenti 
a gyakoriatban, hogy a kompetencia (vadaszresz) juttatasa ilyen esetben ad6k5telesse valik. 

Az adokotelezettseg megallapitasa ketfele jogcimen tortenhet. Abban az esetben, ha a juttatas 
nyiijtasa olyan maganszemely reszere tortenik, akinek a vadasztarsasagtol az adoevben nem 
szarmazik mas jovedelme, a vadasztarsasag a juttatast csekely ertekii ajandeknak minositheti, 
felteve, hogy a juttatott termek, szolgaltatas-erteke alkalmankent nem haladja meg a minimalber 
10 szazaiekat [az Szja tv. 70. § (3) bekezdes a) pQ^tjanak utolso fordulata szerint]. Csekely ertekii 

"ajAndek egy maganszemelynek evi harom alkalommal adhato. Ilyen esetben a kifizeto a juttatas 
szokasos piaci ertekenek 1,19-szerese utan 16̂  szazalek szemelyi jovedelemado es 27 szazalek 
egeszsegugyi hozzajarulas fizetesere koteles. 

Amennyiben az emlitett rendelkezes bannely okbol nem alkalmazhato, a maganszemelynek a 
juttatas szokasos piaci erteke szerint megallapitott osszeg figyelembevetelevel az Szja tv. 28. §-a 
szerinti egyeb jovedelme keletkezik. A vadasztarsasagnak az adoeloleget meg kell allapitania es 
azt szerepeltetnie kell a 1208-as bevallasban. 

Penzmozgas hianyaban a vadasztarsasagnak igazolast kell adnia maganszemelynek a kompetencia 
ci'men megszerzett juttatas szokasos piaci ertekerol, valamint a beflzetendo adoeloleg osszegerol 
annak erdekeben, hogy a maganszemely eleget tudjon tenni a negyedevet koveto 12-eig az 
adoelolegfizetesi kotelezettsegenek es a vadasztarsasagnak pedig a juttatas erteke utan 27 szazalek 
egeszsegugyi hozzajarulast kell fizetnie. 

Az Aikotmanybirosag 60/1992. (XI . 17.) AB hatarozataban rogzitettekkel dsszhangban 
tajekoztatom, hogy a vaiaszlevelben reszietezettek szakmai velemenynek minosulnek, kotelezo 
jogi erovel nem birnak. 

Budapest, 2012. augusztus „o^' 
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