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növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK
műtrágya előállítása vagy forgalmazása
állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből
származó termék forgalomba hozatala
élő állat szállítást végző vállalkozás, továbbá
élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az idegen állományból származó
állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep,
etető-itató állomás, pihentető állomás, állatvásár
üzemeltetése
szaporítóanyag előállítása vagy tárolása
növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratórium
üzemeltetése
állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalmazása

Kivételek
• mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok
az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az
adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot
nem haladja meg
• ha a felügyeleti díj összege nem éri el az ezer forintot, be kell vallani, de nem kell megfizetni a díjat
• további speciális eseteket, kivételek kezelését,
illetve ügyfeleink felmerülő kérdéseire adott válaszainkat megtalálja honlapunkon:
http://portal.nebih.gov.hu/felugyeleti-dij
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További információk, elérhetőségek:
NÉBIH weboldala: portal.nebih.gov.hu
Felügyeleti díj ügyfélszolgálat: 06-1/336-9024
E-mail: felugyeletidij@nebih.gov.hu

A NÉBIH tevékenységéről részletesen honlapunkon tájékozódhat, ahol a szakterületek
szerinti fontos információkat és aktualitásokat folyamatosan közzétesszük.

portal.nebih.gov.hu

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu
ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Telefon: 06/1 336 9009
Zöld szám: 06/80 263 244

Tudnivalók az élelmiszerláncfelügyeleti díjról
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság

Miért került bevezetésre az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj?
A vonatkozó Uniós szabályozás alapján a takarmányés élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi, és
az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek való megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló euró
pai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően
a tagállamok biztosítják, hogy megfelelő pénzügyi források álljanak rendelkezésre a hatósági ellenőrzésekhez
szükséges személyzet és más források biztosításához.

A felügyeleti díj mértéke
A díj mértéke jellemzően a díjköteles tevékenység(ek)ből
származó előző évi nettó árbevétel – cégek esetén, illetve
a díjköteles tevékenység(ek)ből származó előző évi jövedelem 0,1%-a (adóköteles jövedelem + vállalkozói kivét) –
magánszemélyek (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő) esetén. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve
a népegészségügyi termékadó összege, azonban kizárólag
annál a gazdálkodónál, amely azokat befizette.

Az évente fizetendő felügyeleti díj bevezetésével minden
olyan vállalkozás és vállalkozó részt vesz a hatósági-igazgatási tevékenységének finanszírozásában, amelyek/akik
eddig is az élelmiszerlánc-felügyeletet végző szerv által
nyújtott garanciák, szolgáltatások igénybevevői voltak.
A díj bevezetésével lehetővé válik az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági feladataival együtt járó költségek
fedezetének biztosítása, egyúttal megvalósul a pénzügyi
terhek arányosabb megoszlása az élelmiszerlánc szereplői
között.

•
•

Tevékenységek ellenőrzése (260 000 db/év)
Állattenyésztés
Növénytermesztés
Élelmiszeripar és -forgalmazás
Vendéglátás
Takarmányipar és -forgalmazás
Állatgyógyászati termék-előállítás és -forgalmazás
Növényvédőszer-előállítás és -forgalmazás
Állati eredetű hulladék-kezelés
Laboratóriumok
Termékek ellenőrzése (1 millió db/év)
Mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok
(2 millió db/év)
Monitoring mintavételek
Hatósági mintavételek

Bevallás
A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett, vagy annak
meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció
szükséges.
A felügyeleti díj bevallásának határideje május 31.,
a bevallást kizárólag elektronikus úton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján lehet
teljesíteni.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a bevallási vagy
fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme
esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi
pótlékot szabhat ki.

A felügyeleti díj megfizetése

Melyek a díjból finanszírozott
hatósági feladatok?
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esetére, amikor is a bevétel után számítandó felügyeleti díjat maga a termelői szerveződés vagy vállalkozás is
megfizetheti, ha a fizetési kötelezettséget a szerveződés
vagy vállalkozásszerződésben átvállalta.
Eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknak a bevallási
határidőig lezárt üzleti év alapján kell bevallaniuk.

A díjat a NÉBIH részére átutalással kell megfizetni, számlaszám: 10032000-00289782-30006016.
A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig
és a következő év január 31-ig.
Átalánydíj vonatkozik az élelmiszert kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő mikro-vállalkozásokra (egyéni
vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas vállalkozás). Ezen
vállalkozások évi húszezer forint összegű felügyeleti díjat
kötelesek fizetni.
Azon kisvállalkozások, melyek élelmiszert kizárólag vég
ső fogyasztónak érékesítenek, választhatnak az évi hét
százezer forint átalány díj megfizetése, illetve a tételes
bevallás alapján számított díjfizetés közt. Könnyítést tartalmaz a törvény a termelői szerveződés, vagy a tagjai
által alapított vállalkozáson keresztül történő értékesítés

Mely tevékenységek tartoznak a díjfizetési kötelezettség hatálya alá:
• élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy kísérleti
célból tartott állatok forgalmazása
• élelmiszer-, vagy takarmány-termelési 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
• állatgyógyászati készítmény és állatgyógyászati
termék előállítása vagy forgalmazása

