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Élelmiszerlánc felügyeleti díj

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen tájékoztatónkban szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy 2012. januártól ún. élelmiszerlánc felügyeleti díjat
kell fizetnie az élelmiszerágazat szereplőinek. A bevallás határideje május 31., a befizetés július 31. és január
31. napig esedékes.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétől
élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük az élelmiszerágazat szereplőinek. Az Európai Unió több tagállamában
is hasonló elvű általános díjfizetési kötelezettség terheli az élelmiszerlánc szereplőit.
A felügyeleti díj nem adó, így nem a központi költségvetést illeti, hanem az élelmiszerlánc-felügyleti szerv, a
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a kormányhivatalok bevétele lesz. A befizetett díjból befolyt
összeg az élelmiszerellenőrzés költségeit fogja fedezni, és felhasználását az élelmiszerbiztonságra, élelmiszerláncfelügyelettel kapcsolatos tevékenységekre, fejlesztésekre lehet fordítani.
A díjfizetésre kötelezett tevékenységek listája megtalálható a tájékoztató mellékletében. Ezek közül talán a
legnagyobb körben jellemző tevékenység az „élelmiszer előállítás vagy forgalmazás, beleértve a vendéglátást és
közétkeztetést”…
A díj mértéke:
• az érintett tevékenységből származó(!) előző évi nettó árbevétel 0,1 százaléka, illetve
• magánszemély esetén a jövedelem 0,1 százaléka.
A díj alapjából levonható kedvezmények érvényesíthetők, például: megfizetett jövedéki adó, befizetett
népegészségügyi termékadó.
A százalékos díj helyett évi 20 ezer forint átalánydíj vonatkozik azon mikro-vállalkozásokra, akik kizárólag a végső
fogyasztó számára értékesítenek, valamint évi 700 ezer forint átalánydíjat fizetnek azon kisvállalkozások, akik
egyszerűsített bevallást választanak.
Mentesülnek a díj alól a mezőgazdasági kistermelők (őstermelők), akiknek e tevékenységből származó bevétele 8
millió forintot nem haladja meg.
Bevallás: a felügyeleti díjat május 31-ig kell bevallani elektronikus úton a NÉBIH részére.
Befizetés: két egyenlő részletben, július 31-ig és január 31-ig kell befizetni a NÉBIH részére.
Amennyiben a felügyeleti díj összege nem éri el az 1.000,- forintot, úgy csak a bevallási kötelezettséget kell
teljesíteni, a befizetés alól mentesül a díjfizetésre kötelezett.
Tájékoztatónkhoz mellékeljük a NÉBIH által e témában kiadott tájékoztatóját.
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
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