
Új élelmiszeripari adó:

New tax in the food sector: the food chain supervision fee

Az élelmiszerláncról és hatósági

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény

alapján az élelmiszerlánc meghat

rozott szereplői 

felügyeleti díj fizetésére lesznek k

telesek.

A törvény szerint az új adó bevezetésének

célja az, hogy az élelmiszerlánc

szerv feladatai ellátására fedezetet biztosí

son.

Felügyeleti díjat a következő természetes 

személyek vagy

kötelesek fizetni:
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A törvény szerint az új adó bevezetésé-
nek célja az, hogy az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv feladatai ellátására
fedezetet biztosítson.

The purpose of the new tax is to raise
revenue for the operation of a regulatory
body tasked with the official supervision
of the food chain.
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Új élelmiszeripari adó: Élelmiszerlánc

New tax in the food sector: the food chain supervision fee

Az élelmiszerláncról és hatósági

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény 2011. év végi módosítása

alapján az élelmiszerlánc meghatá-

rozott szereplői élelmiszerlánc-

felügyeleti díj fizetésére lesznek kö-

telesek.

A törvény szerint az új adó bevezetésének

célja az, hogy az élelmiszerlánc-felügyeleti

szerv feladatai ellátására fedezetet biztosít-

Felügyeleti díjat a következő természetes 

személyek vagy gazdálkodó szervezetek

kötelesek fizetni:

az élelmiszer-termelési, tenyész-

tési, kísérleti célból tartott állato-

kat forgalomba hozó személy,

élelmiszer-, takarmány-termelési

célból termesztett növényt, vető-

magot, növényi terméket, megha-

tározott szaporító és ültetési

anyagot forgalomba hozó sze-

mély,

élelmiszer-vállalkozás (nyereség-

érdekelt vagy nonprofit, köz- vagy

magánvállalkozás, amely az élel-

miszerek termelésével, feldolgo-

zásával és forgalmazásával össze-

függő tevékenységet folytat), 

nyilvántartott vagy engedélyezett

takarmány-vállalkozás,

állatgyógyászati készítményt, ál-

latgyógyászati terméket előállító 

vagy forgalomba hozó személy,

engedélyköteles terméket, illetve

„EK” műtrágyát előállító vagy for-

galomba hozó személy,
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Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

New tax in the food sector: the food chain supervision fee
Under an amendment to

2008 on the Food Chain and its Off

cial Supervision

of 2011, certain players in the food

chain will be required to pay a s

pervision fee.

The purpose of the new tax is to raise

revenue for the operation of a regulatory

body tasked with the official supervision of

the food chain.

The supervision fee is payable by the fo

lowing natural persons or economic oper

tors:

 persons who place animals on the

market that are kept for food pr

duction, breeding or experimental

purposes;

 person

crops, seeds, plant products, and

certain propagating and planting

material on the market;

 food businesses (any undertaking,

whether for profit or not and

whether public or private, carr

ing out any of the activities r

lated to a

processing and distribution of

food);

 registered or authorised feed

businesses;

 persons who manufacture or

place on the market veterinary

medicines and veterinary medic

nal products;

 persons who manufacture or

place on the market “E

izer” or other products subject to

Under an amendment to Act XLVI of

2008 on the Food Chain and its Offi-

cial Supervision adopted at the end

of 2011, certain players in the food

chain will be required to pay a su-

pervision fee.

The purpose of the new tax is to raise

revenue for the operation of a regulatory

ed with the official supervision of

the food chain.

The supervision fee is payable by the fol-

lowing natural persons or economic opera-

persons who place animals on the

market that are kept for food pro-

duction, breeding or experimental

purposes;

persons who place food or fodder

crops, seeds, plant products, and

certain propagating and planting

material on the market;

food businesses (any undertaking,

whether for profit or not and

whether public or private, carry-

ing out any of the activities re-

lated to any stage of production,

processing and distribution of

food);

registered or authorised feed

businesses;

persons who manufacture or

place on the market veterinary

medicines and veterinary medici-

nal products;

persons who manufacture or

place on the market “EEC fertil-

izer” or other products subject to


authorisation;



authorisation;
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 állati eredetű melléktermék keze-

lését, felhasználását, további fel-

dolgozását, szállítását végző vagy 

az ezekből származó terméket 

forgalomba hozó személy,

 élő állat szállítást végző vállalko-

zás; továbbá élőállat—szállító 

járművek mosását és fertőtleníté-

sét végző helyet, az idegen állo-

mányból származó állatok foga-

dására kiválasztott elkülönítőt, 

állatrakodót, gyűjtőállomást, ke-

reskedői telepet, etető-itató állo-

mást, pihentető állomást, állatvá-

sárt üzemeltető személy, 

 szaporítóanyag előállítást és táro-

lást végző személy, 

 nyilvántartott vagy engedélyezett

laboratóriumot üzemeltető sze-

mély,

 az állatok jelölésére szolgáló esz-

közt forgalomba hozó személy.

A felügyeleti díj mértéke alapesetben a

törvény hatálya alá tartozó tevékenységből 

származó, jövedéki adó, illetve népegész-

ségügyi termékadó nélkül számított  előző 

évi értékesítési nettó árbevétel (SZJA

köteles természetes személy esetén az

előző évi jövedelem) 0,1 %-a.  Az élelmi-

szert kizárólag a végső fogyasztó számára 

értékesítők átalánydíjat fizethetnek: mikro 

vállalkozás és kistermelő évi húszezer 

forintot; kisvállalkozások évi hétszázezer

forintot (esetükben választható az előző 

évi árbevétel alapján történő fizetés is). A 

mezőgazdasági kistermelő mentesül a 

díjfizetési kötelezettség alól.

A bevallási kötelezettséget az érintettek-

nek május 31-ig kell teljesíteni, az éves

felügyeleti díjat pedig két részletben

egyenlő összegben kell megfizetni július 

31-ig, illetve január 31-éig. A felügyeleti

díjat először 2012. július 31-ig kell megfi-

zetni.

A szabályozás számos kérdést is felvet pl.

exportra értékesített termékek után kell-e

fizetni a díjat.

 persons involved in the handl

use, further processing and

transport of animal by-produc

or placing derived products on

the market;

 businesses engaged in the tran

port of live animals; persons o

erating facilities for the cleani

and disinfection of vehicles us

for transport of live animals, i

lation facilities for receiving a

mals from different stocks, liv

stock loading ramps, assembly

centres, trading sites, feeding

watering stations, rest station

and livestock fairs;

 persons manufacturing and st

ing plant propagation materia

 persons operating a registered

authorised laboratory;

 and persons placing devices o

the market that are used for

marking animals.

In general, the supervision fee will be 0

of the net sales revenue (excluding exci

duty and the public health product tax)

derived in the preceding year from acti

ties that fall within the scope of the Act

For natural persons subject to persona

income tax, the fee base will be the inco

earned in the preceding year. Food bus

ness operators that sell food to final cu

tomers only will have to pay a flat fee o

HUF 20,000 per year for micro enter-

prises and small-scale producers, and

HUF 700,000 for small enterprises (sm

enterprises may also choose their sales

revenue for the preceding year as the fe

base). Small farmers will be exempt fro

the fee.

The taxpayers concerned will have to

comply with their reporting obligation

31 May. The annual supervision fee is

payable in two equal instalments: the f

by 31 July, and the second by 31 Janua

The supervision fee will first have to be

paid by 31 July 2012.

The new regulation raises a number of

issues that may need to be clarified, e.g

whether the fee should be paid on prod

ucts sold for export.
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A felügyeleti díj bevallásának és megfizeté-

sének részletes szabályait végrehajtási

rendelet fogja tartalmazni.

* * *

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban

bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon

Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590, e-

mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) és Szük

Balázshoz (tel: +36 1 461 9473, e-mail:

balazs.szuk@hu.pwc.com ).

The rules on reporting and fee payment

will be specified in detail in the imple-

menting regulations.

* * *

If you have any questions regarding the

above, please contact László Deák (phone

+36 1 461 9590; e-mail:

laszlo.deak@hu.pwc.com) or Balázs Szük

(phone: +36 1 461 9473, e-mail:

balazs.szuk@hu.pwc.com).
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