Útmutató a 0453-07-es lap kitöltéséhez
Ezt a bevallási lapot csak a mezôgazdasági ôstermelôk
és az egyéni vállalkozók tölthetik ki!
A 0453-as bevallás elsô oldalán az erre szolgáló helyen ne felejtse el jelezni, ha a bevalláshoz a 0453-07-es lapot is csatolja.

A mezôgazdasági kistermelô nyilatkozata
az átalányadózás választásáról
211. sor: Ha Ön mezôgazdasági kistermelôként az átalányadózást választja 2005-re, akkor jelezze ezt X-szel az erre
szolgáló négyzetben. Olvassa el az ôstermelônek készült külön
útmutató átalányadózásról szóló részét is. Abban az esetben,
ha 2004-re átalányadózást választott és 2005-re is ezt az
adózási módot kívánja fenntartani, akkor ezt a sort nem kell
kitöltenie.

A mezôgazdasági kistermelô nyilatkozata
az átalányadózás megszüntetésérôl
212. sor: Ha Ön 2003-ban a mezôgazdasági kistermelésbôl
származó jövedelmének meghatározására az átalányadózási
módot választotta és 2004-re nem kíván ezen a módon adózni,
akkor ezt a szándékát az erre szolgáló négyzetben az „X”
beírásával jelezze. Mielôtt az átalányadózási mód megszüntetésérôl dönt, a megszüntetéshez kapcsolódó tudnivaló miatt
olvassa el az ôstermelôk részére készült útmutató ide vonatkozó részét.

A mezôgazdasági kistermelô bevételi
nyilatkozata
213. sor: Ha az Ön bevétele a mezôgazdasági ôstermelôi
tevékenységébôl 600 000 forintnál több, de a 3 000 000 forintot nem haladta meg 2004-ben és a jövedelem megállapítására
tételes költségelszámolási módot választott, továbbá rendelkezik e bevételének 20 százalékát kitevô, – az ôstermelôi
tevékenységével összefüggésben felmerült és költségként elismert – kiadást igazoló számlával, úgy ezzel a nyilatkozattal
eleget tehet az ôstermelôi tevékenységbôl származó bevételével összefüggô bevallásadási kötelezettségének, amenynyiben nem kíván az általános szabályok szerint adózni. Egyéb
más jövedelmei tekintetében a személyi jövedelemadó bevallás megfelelô sorait kell kitöltenie.
A nyilatkozat kitöltése elôtt feltétlenül olvassa el a 0453-08as bevallási lap kitöltését segítô útmutatóban található általános tudnivalókat, melybôl megismerheti a mezôgazdasági
ôstermelôi tevékenységgel összefüggô fontosabb adózási szabályokat.
Amennyiben nyilatkozattételi jogával él, akkor a 0453-04-es
bevallási lap 175. sorát is ki kell töltenie, mivel a bevétel 5
százaléka után 15 százalék egészségügyi hozzájárulást kell
fizetnie.
Nem vonatkozik ez a szabály arra a kistermelôre, akinek a
bevétele nem haladja meg a 600 000 forintot.
Példa
A tételes költségelszámolást választó nyilatkozattételi jogával élô kistermelô 2004. évi bevétele 700 000 forint volt.
Az egészségügyi hozzájárulás alapja 35 000 forint (700 000
forint 5 százaléka), a fizetendô egészségügyi hozzájárulás öszszege pedig 5250 forint lesz, melyet a 0453-04-es lap 175. sorába kell beírnia.

Az egyéni vállalkozó nyilatkozata
az átalányadó választásáról
214. sor: Ha Ön egyéni vállalkozó és a 2005. évre az idevonatkozó feltételek megléte mellett átalányadózást választ,
akkor az erre szolgáló négyzetbe beírt „X”-szel jelölje azt. Az
adózási módot érintô döntése elôtt feltétlenül olvassa el az

egyéni vállalkozók részére készített (a 0453-09-es bevallási lap)
útmutatónak azt a részét, amely az átalányadózással kapcsolatos szabályokat részletesen ismerteti. Ha Ön már 2004ben is átalányadózó volt és ezt az adózási módot kívánja 2005ben is alkalmazni az egyéni vállalkozásból származó jövedelme
megállapítására, akkor ezt a nyilatkozatot nem kell kitöltenie.

Az egyéni vállalkozó nyilatkozata
az átalányadózás megszüntetésérôl
215. sor: Ha Ön az egyéni vállalkozásból származó jövedelme után 2004-ben átalányadót fizetett, de 2005-re ezt az adózási módot nem kívánja alkalmazni, akkor ezt a szándékát az
erre szolgáló négyzetben az X beírásával jelezze. Az átalányadózási mód megszüntetése 2000. január 1-jétôl azzal jár,
hogy a következô négy évben ezt az adózási módot ismételten
nem alkalmazhatja, ezért döntése elôtt feltétlenül olvassa el az
egyéni vállalkozóknak (a 0453-09-es bevallási laphoz) készült
útmutató átalányadózásra vonatkozó részét.
Amennyiben Ön 2004. december 20-áig bejelentkezett az
egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá, és 2004-ben
átalányadózó volt, akkor ezt a sort nem kell kitöltenie, mivel az
egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá való bejelentkezéssel
az átalányadózást megszüntette.

Az egyéni vállalkozó és a mezôgazdasági
ôstermelô 0407-es bevallást pótló nyilatkozata
216. sor: Ha Ön egyéni vállalkozó és/vagy mezôgazdasági
ôstermelô és a 0407-es bevallást azért nem kell kitöltenie és
beküldenie, mert az abban szereplô valamennyi adat 0 lenne,
akkor az ebben a sorban lévô négyzetbe írjon „X”-et. A kötelezettség bevallásával kapcsolatos tudnivalókat a 0407-es bevalláshoz készített útmutatóban találja meg.
Amennyiben Ön mezôgazdasági kistermelô és a munkáltatójával számol el vagy az adóhatósági adómegállapítást választja, akkor ezt a nyilatkozatát a munkáltató, illetve az adóhatóság felé is megteheti.
Ez a nyilatkozata a bevallással egyenértékû. Ha a 0407-es
bevallást nem küldi be és ezt a nyilatkozatot sem teszi meg az
„X” beírásával, akkor az adóbevallásadási kötelezettség elmulasztása miatt az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthat
meg.
Ha van olyan kötelezettsége, amely nem 0, akkor töltse ki a
0407-es bevallást, melyet a hozzá tartozó útmutatóval együtt
az adóhatóságtól kapott bevallási csomagban megtalál.
Abban az esetben, ha Ön 2004-ben az eva törvény hatálya
alá tartozik az adóév egészében egyéni vállalkozói tevékenysége tekintetében és a 0407-es bevallás kitöltésére kizárólag az egyéni vállalkozói jogállása miatt kötelezett, akkor a
0443-as bevallási lapon tegye meg nyilatkozatát, amennyiben
a 0407-es bevallás kitöltésére nem kötelezett. Ebben az esetben a 0453-07-es lapon nem kell nyilatkoznia a 216. sorban.
Amennyiben Ön az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó
és emellett mezôgazdasági ôstermelô is, vagy évközben a
feltételek hiánya miatt kikerült az eva hatálya alól és az adóév
hátralévô részében a személyi jövedelemadó rendelkezései
szerint állapítja meg az egyéni vállalkozásból származó
jövedelmét, akkor a 0453-07-es lap 216. sorában kell nyilatkoznia arról, hogy a 0407-es bevallás benyújtására nem
kötelezett.
Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozói tevékenységét
megszüntette, akkor a kötelezettségei tekintetében a 0471-es
bevallási lapot kellett kitöltenie. Amennyiben a 0471-es bevallásban valamennyi kötelezettségét bevallotta, vagy arról nyilatkozott, hogy a bevallási lapon felsorolt adónemek tekintetében nincs kötelezettsége, akkor ezt a nyilatkozatát a 045307-es lap 216. sorában nem kell megismételnie.
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