FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Élelmiszerlánc felügyeleti díj fizetésére vonatkozó jogszabályi előírások – 2014
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény
47/B.
§
alapján
élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó
tevékenységet végző személyeknek és
vállalkozásoknak
2012.
évtől
kezdődően
élelmiszerláncfelügyeleti díjat kell fizetniük.

Kis Gábor

„Az élelmiszerláncfelügyeleti díj
bevallási
kötelezettség
elmulasztása vagy
késedelme esetén a
hatóság mulasztási
bírságot szabhat ki. A
határidőig meg nem
fizetett felügyeleti díj
után késedelmi
pótlékot kell fizetni,
amelynek
megállapításánál az
adózás rendjéről
szóló törvény
előírásai irányadók. A
meg nem fizetett
felügyeleti díj és a
késedelmi pótlék
adók módjára
behajtandó
köztartozásnak
minősül.”

A felügyeleti díj alá tartozó
tevékenységnek – többek között – az
alábbiak minősülnek:
•

•

•

•
•

•

élelmiszer-termelési,
tenyésztési, vagy kísérleti
célból
tartott
állatok
forgalmazása;
élelmiszer-, vagy takarmánytermelési célból termesztett
növény, vetőmag, növényi
termék, illetve a szaporító és
ültetési anyag forgalmazása;
élelmiszer előállítás vagy
forgalmazás, beleértve a
vendéglátást
és
közétkeztetést;
takarmány előállítás vagy
forgalmazás;
növényvédőszer,
termésnövelő anyag vagy EK
műtrágya előállítása vagy
forgalmazása;
állati eredetű melléktermék
kezelése,
felhasználása,
további
feldolgozása,
szállítása vagy az ezekből
származó termék forgalomba
hozatala;
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•

szaporítóanyag
vagy tárolása;

előállítása

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj
mértéke
főszabályként
a díjköteles tevékenységekből
származó
előző
évi
nettó
árbevétel 0,1%-a, illetve a személyi
jövedelemadó bevallásra köteles
természetes személy előző évi
jövedelmének
0,1%-a,
melynek
alapjából levonható a megfizetett
jövedéki adó, illetve népegészségügyi
termékadó összege.
A
jogszabály
azon
mikrovállalkozások
illetve
kisvállalkozások
részére,
amelyek
elsődlegesen
végső
fogyasztó
számára értékesítenek, választási
lehetőséget biztosít. A tételes bevallás
(0,1%) helyett mikrovállalkozások évi
20 ezer forintos, kisvállalkozások évi
700 ezer forintos átalánydíj fizetést
választhatnak.
Mentesülnek a felügyeleti díj
bevallása és megfizetése alól a
mezőgazdasági kistermelők, vagyis
azok az őstermelők, akinek az e
tevékenységéből
az
adóévben
megszerzett,
támogatással
csökkentett árbevétele a 8 millió
forintot nem haladja meg.
Az éves bevallás benyújtásának
határideje az adóévet követő év
május 31-e. A bevallás benyújtására

kizárólag
elektronikus
úton,
ügyfélkapus
regisztrációt követően van lehetőség. Az előző évi
díjköteles tevékenységből származó árbevétel
adatok alapján megállapított élelmiszerláncfelügyeleti díj két részletben, az adóévet követő
július 31-ig, illetve az azt követő év január 31-ig
esedékes.
Az
élelmiszerlánc-felügyeleti
díj
bevallási
kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a
hatóság mulasztási bírságot szabhat ki. A

határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után
késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek
megállapításánál az adózás rendjéről szóló törvény
előírásai irányadók. A meg nem fizetett felügyeleti
díj és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
Igazgató
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

