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egy f

�

re es

�

 átlagos évi 
jövedelem 

6 millió Ft/év  1,77 millió Ft/év • 10,9 millió Ft/év 6 millió Ft/év   • 9,7 millió Ft/év 

az adózás alapja • becsült hozam kiszámítási 
módja: a gazdaság becsült 
értéke, ami az adózott 
nyereség 18 szorosa alapján 
megállapított hozamérték 
• a talaj becsült értéke alapján 
megállapított természetes 
hozamfeltételek alapján: 
(talajmin

�

ség, a terület 
formája, stb)  
• a küls

�

 közlekedési helyzet 
(a fontos nyilvános 
intézmények távolsága) 
• a belföldi közlekedési 
helyzet (a üzemi központ és a 
munkahely távolsága , a 
gépesítettség, 
szervezetettség foka) 
• vagy éves bevétel alapján 

• a mez

�

gazdasági 
adótörvény szerint a 
gazdaságnak való földterület 
adóköteles 
• a mez

�

gazdasági 
adótörvény értelmében a 
gazdaság az egy hektárnál 
nagyobb földterület, melynek 
tulajdonosa természetes 
személy vagy jogi személy 
vagy jogi személlyel nem 
rendelkez

�

 szervezet 

• a termék feldolgozottsági 
állapota 
• eladás mértéke 
• eladás helyszíne 
• a saját termelés

�

 eredeti 
mez

�

gazdasági termékek 
(tej, tojás, méz, fa) közvetlen 
értékesítése nem számít 
üzleti tevékenységnek, ha az 
értékesítés a gazdaságban 
vagy piacon történik 
• a gazdának joga van növelni 
termékei kínálatát beszerzett 
termékek által 
• amennyiben a termel

�

 által 
beszerzett áru értéke 
viszonteladás esetén 
meghaladja a gazdaság 
forgalmának 30 százalékát, 
adózási szempontból a 
termel

�

 már üzlet-
tulajdonosnak tekintend

�

 és 
helyi ipar

�

zési adót kell 
fizetnie. (A gazdaságoknak 
nem kell ipar

�

zési adót 
fizetni.) 

• ha az éves jövedelem 2 év 
alatt 39,9 millió Ft alatt van, a 
gazdálkodó a fix/rögzített 
rendszert választhat 
•.becsült érték alapján fizet: a 
gazdálkodás céljaira 
felhasznált hektárszám 
alaján: egy elméleti arány, 
amely a birtok min

�

ségét

�

l 
függ (talaj, a termelékenység, 
stb...) 
• úgynevezett "remise directe" 
- közvetlen visszaigénylés: 
közvetelen eladók, egyéni 
termel

�

k számára és 
szervezett mez

�

gazdasági 
termel

�

k/ csoportok részére 
(szövetkezeti boltok) azzal a 
feltétellel 
• hogy a gazdák mindig jelen 
vannak a boltban, és hogy a 
mez

�

gazdasági termel

�

k 
száma meghaladja a boltban 
lév

�

 alkalmazottak számát 
(ha vannak) 
• közvetlen eladók számára 
megengedett, hogy a 
kereskedelmi tevékenységb

�

l 
származó bevételt a saját 
gazdaságuk (mez

�

gazdasági 
tevékenységük) számvitelébe 
sorolják 
• a kedvezmények 
halmozhatók egyéb 
kedvezményekkel: az 
egészségügyi és szociális 
jogokhoz kapcsolódó 
adókkal/járulékokkal 

• speciális ÁFA rendszert 
dolgoztak ki, melynek 
lényege, hogy a befizetett 
adó mennyisége a felére 
csökkentett, mint átalánydíjas 
levonás a teljes összegb

�

l 
• speciális ÁFA rendszer csak 
azokra az árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozik, 
melyek el

�

állítása során a 
mez

�

gazdasági vállalkozó a 
saját eszközeit és forrásait 
használja 
• egyszer

�
sített adózási 

rendszer az évi 5,5 millió Ft-
nál alacsonyabb 
tranzakciókra vonatkozik  
• azok a vállalkozók akik ezen 
küszöbérték alatt teljesítenek 
mentesülnek bizonyos 
kötelezettségek alól  

• nincs a közvetelenül 
értékesít

�

ket/kistermel

�

ket 
el

�

nyben részesít

�

 adózási 
forma 

ÁFA adómentesség • 6,4 millió Ft/év becsült érték • saját szántóföldr
�

l származó  • a mez

�

gazdasági • a mez

�

gazdasági • élelmiszertermékek ÁFA 
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alatt mez

�

gazdasági 
tevékenységb

�

l származó 
bevétel nem SZJA köteles 
• 39,8 millió Ft/év becsült 
érték vagy 106,1 millió Ft/év 
bevétel esetén kett

�

s 
könyvelés szükséges 

zöldség és állati termék 
értékesítése adómentes 
(tartósítás, tejtermelés, 
vágás) 
• 7,9 millió Ft/év alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkez

�

 
gazdálkodó nem ÁFA köteles 

tevékenységre vonatkozó 
adók meglehet

�

sen 
alacsonyabbak, mint a 
kereskedelmi tevékenységre 
vonatkozó adó 

termékekre vonatkozó ÁFA 
4% 
• ha a tranzakciók értéke 
650000 Ft  
• kedvez

�

tlen területen lév

�

 
gazdaságok esetében1 800 
000 Ft alatt marad  
• a termel

�

 adómentességet 
élvez 

körb

�

l kivettek 

ÁFA kedvezmény • 17,2 millió Ft - 39,8 millió 
Ft/év becsült érték vagy 
106,1 millió Ft/év bevétel 
alatt: pénzforgalmi számvitel, 
70%-os általánykiadás, 10%-
os ÁFA  
 

• a mez

�

gazdasági 
termékekre vonatkozó ÁFA 
3%  

• 20 ha vagy 
• az éves bevétel nem haladja 
meg a 6,6 millió Ft-ot 
• egyszer

�

sített könyvelés, 
melynek során megbecsülik a 
nyereséget és ennek alapján 
fizetnek jövedelemadót  
• a német gazdaságok több 
mint 90 százaléka jogosult az 
egyszer

�

sített egységes 
díjszabású ÁFA rendszert 
könyvelés szükségessége 
nélkül 
• élelmiszerek után 7% ÁFA 

 • birtokának határain belül 
közvetlenül értékesít

�

 gazda 
speciális ÁFA-rendszert 
alkalmazhat 
• csökkentett ÁFA vonatkozik 
a termel

�

re, ha termékeit 
gazdaságán kívül vásárokon, 
piacokon, mozgó 
árusítóhelyeken értékesíti 
• a kedvezmény a 
kompenzáció mértékét

�

l 
függ, melyet a 
Pénzügyminisztérium a 
különböz

�

 
termékkategóriákra évente 
határoz meg 
• az ÁFA mértéke a termék 
típusától, valamint a 
tranzakció értékét

�

l függ.  

  

SZJA adómentesség • 2,9 millió Ft/év jövedelemig 
• munkavállaló 3%-os 
"közösségi adót" fizet a bruttó 
bére után 
• munkáltató 4,5%-ot fizet 
minden munkavállaló bruttó 
bére után 

• 7,9 millió Ft/év alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkez

�

 
gazdálkodó nem SZJA 
köteles 

      

SZJA kedvezmény • 2,9 millió Ft/év - 6,6 millió 
Ft/év esetén az alkalmazott 
formula: (jövedelem - 2,9 
millió Ft)*1,3 millió Ft/3,7 
millió Ft 

  • egyéni kedvezmény 
engedélyezhet

�

, ha az évi 
jövedelem 8,1 millió Ft alatt 
van 

    

egyéb adómentesség • el

�

adó: az éves forgalmi   • a gazdaságoknak nem kell     
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adó, amit a vásárláskor kerül 
kifizetésre, majd a 
termékekb

�

l származó 
nyereségb

�

l ismét levonható 
• általány adó:??? 

ipar

�

zési adót fizetni 

egyéb kedvezmény • 17,2 millió Ft -39,8 millió 
Ft/év becsült érték vagy 
106,1 millió Ft/év bevétel 
alatt: számvitel, 70%-os 
általánykiadás, 6% el

�

adó 
• 6,4 millió Ft - 17,2 millió 
Ft/év becsült érték vagy 
106,1 millió Ft/év bevétel alatt 
becsült érték alapján fizetnek, 
pénzforgalmi számvitel, 6% 
el

�

adó 

• „kiegészít

�

, helyi, limitált” 
tevékenység 
• nem mez

�

gazdasági 
tevékenységet folytatók 
számára 
• a bevétel 30%-át nem 
haladhatja meg ez a 
tevékenység 

      

járulék mentesség • TB köteles mindenki         
számlaadási kedvezmény • 17,2 millió Ft/év becsült 

érték vagy 106,1 millió Ft/év 
bevétel alatt nem kell 
hivatalos számla, egyszeri 
kockás papírra elég vezetni a 
bevételt 

  • ha a leszámlázott 
mennyiség nem haladja meg 
a 39,8 ezer Ft-ot, a számla 
egyszer

�

síthet

�

: 
 a termel

�

 és a vásárló neve, 
 a kibocsátás dátuma, 
 az áru megnevezése és 
mennyisége, 
 az érték és az adómennyiség 
egy összegben 
 az adómérték, 
 lehetséges adómentesség. 

 • ha a tranzakciók értéke 
650000 Ft  
• kedvez

�

tlen területen lév

�

 
gazdaságok esetében1 800 
000 Ft alatt marad  
• termel

�

 birtokán belül 
közvetlenül értékesíti 
termékeit 
• mentesül a számla 
kibocsátási és az éves 
nyilatkozat tételi kötelezettség 
alól 

• nem kötelez

�

, csak akkor ha 
vásárló kéri 

számlaadási kötelezettség • 65.000 € -150.000 € becsült 
érték vagy /400.000 € bevétel 
alatt: számvitel  
• 150.00 € becsült érték vagy 
400.000 € bevétel esetén 
kett

�

s könyvelés szükséges 

• nem ÁFA-köteles 
gazdáknak nem kell számlát 
adniuk 
• saját terményt és állatot 
értékesít

�

nek nem kell 
számlát adni 

• a termel

�

 jogilag nem 
kötelezett számlaadásra, a 
vev

�

nek azonban joga van 
számlát kérni  
• számlán az alábbi 
adatoknak kell szerepelnie, 
hogy a pénzügyi szervek 
elfogadják: 
 a termel

�

 és a vásárló neve 
és címe, 
 a kibocsátás dátuma, 
 folyószámla száma, 

• kötelez

�

 számlát adni 
• egy egyszer

�

 nyugta a 
kasszából  
• kötelez

�

 beírni a termékek 
árait, hogy a fogyasztó 
ellen

�

rizhesse a végösszeget 

• eleget kell tenni a szabályos 
könyvvitel, a 
számlanyilvántartás, valamint 
a szabályos 
számlakibocsátás 
követelményeinek  
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 adószám, 
 az áru megnevezése és 
mennyisége, 
 a kézbesítés megegyezés 
szerinti dátuma, 
 tételekre bontott díjak, 
 adóösszeg, 
 bármilyen díjcsökkent

�

 tétel, 
 megjegyzés a 
kedvezményezett 
adóhátralékával kapcsolatban 

kitelepülés rendezvényekre • rendezvény szervez

�

jének 
bejelentési kötelezettsége 
van az önkormányzat felé 
• kitelepül

�

nek a szervez

�

 
felé van bejelentési 
kötelezettsége 

    • vásárok, rendezvények 
lehetnek informálisak 
• regisztrálni nem szükséges 

kóstoltatás • kóstolók szervezésére van 
lehet

�

ség közvetlen 
értékesítési tevékenység 
részeként, ha 
valószín

�

síthet

�

, hogy a 
kóstoltatás ingyenes 
• de a borkóstolás, ahol a 
fogyasztónak fizetnie kell 
egyfajta "általány összeget" 
már kereskedelmi 
vállalkozásnak min

�

sül 
 

• ételkóstoltatás lehetséges, 
ha a kóstoltató megfelel a 
higiéniás követeleményeknek 
• (kósoltoltatás informálsi 
alapon történik, kis léptékben) 

• kistermel

�

knek joga van 
kóstoltatást és 
fesztivált/vásárt rendezni és a 
házilag készített termékét 
azonnali fogyasztásra kínálni 
• az élelmiszerhigiéniai 
szabályokat be kell tartani és 
engedélyeztetni kell a helyi 
hatóságokkal 

    

nyilvantartásba vétel és díja • 0 euro, nincs ilyen díj       • 0 Ft, nincs ilyen díj 
alkalmi kitelepülési engedély 
és díj 

• 0 euro, nincs ilyen díj       • 0 Ft, nincs ilyen díj 

bor értékesíthet

�

sége • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 
• 4 borfajta évi hatósági 
bevizsgálása ingyenes 

• alkoholtartalmú italok 
értékesítése csak 
vállalkozóként, regisztráció 
után lehetséges 
• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
• akik saját készítés

�

 
termékeiket legfeljebb 80 km-
es körzeten belül értékesítik 
(a gazdaság 80 km-es 

 • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 
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értékesíthet körzetében) csak nemzeti 
szabályokat kell betartsanak, 
amelyek sokkal lazábbak az 
európainál)  

sajt, lekvár, 
kolbász/feldolgozott termékek 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozással, 
regionális szinten értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
• akik saját készítés

�

 
termékeiket legfeljebb 80 km-
es körzeten belül értékesítik 
(a gazdaság 80 km-es 
körzetében) csak nemzeti 
szabályokat kell betartsanak, 
amelyek sokkal lazábbak az 
európainál)  

 • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

kenyér, pékárú • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
• akik saját készítés

�

 
termékeiket legfeljebb 80 km-
es körzeten belül értékesítik 
(a gazdaság 80 km-es 
körzetében) csak nemzeti 
szabályokat kell betartsanak, 
amelyek sokkal lazábbak az 
európainál) 

 • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

nyers hús • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 
• a disznóvágás a portákon 
megengedett (ha a higéniai 
el

�

írásoknak megfelelnek) 
• szarvasmarha esetében 
kevés speciális farm van, 
mert nagy a befektetés 
igénye 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
nem értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
• akik saját készítés

�

 
termékeiket legfeljebb 80 km-
es körzeten belül értékesítik 
(a gazdaság 80 km-es 
körzetében) csak nemzeti 
szabályokat kell betartsanak, 
amelyek sokkal lazábbak az 
európainál) 

 • kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

pálinka, alkohol • saját nyersanyagból • alkoholtartalmú italok • kereskedelmi és vendéglátó • kereskedelmi és vendéglátó  • kereskedelmi és vendéglátó 
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készített kereskedelmi és 
vendéglátó egységnek illetve 
közvetlenül a fogyasztónak a 
kistermel

�

 területi korlátozás 
nélkül értékesíthet,  
• viszonteladónak nem 
értékesíthet  
• az adót a gyümölcspépb

�

l 
nyerhet

�

 átlagos 
alkoholhozamból állapítják 
meg 
• ez az almánál kb. 2,5% 
• a 100%-os alkohol 
mennyisége meg van szabva 
annak alapján, hogy ez az 
átlagos alkoholhozam mennyi 
gyümölcspépben van meg 
• 100 l 100%-os almából 
készített alkoholból évente 
250 l pálinka készíthet

�

 

értékesítése csak 
vállalkozóként, regisztráció 
után lehetséges 
• kereskedelmi és vendéglátó 
egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
• akik saját készítés

�

 
termékeiket legfeljebb 80 km-
es körzeten belül értékesítik 
(a gazdaság 80 km-es 
körzetében) csak nemzeti 
szabályokat kell betartsanak, 
amelyek sokkal lazábbak az 
európainál) 
• az alkoholtartalmú italokra 
külön engedélyt kell kérni 

egységnek illetve közvetlenül 
a fogyasztónak a kistermel

�

 
területi korlátozás nélkül 
értékesíthet 

források • Sonja Petrovics (ÖBV Via 
Campesina Austria) - kérd

�

ív 
• ÖBV Via Campesina Austria 
2 tisztázókérd

�

ív 
• Klaus Rapf biogazdálkodó 
• Christian Jochum osztrák 
agrárkamara 

• Leokadia Juroszek (Polish 
Rural Forum) - kérd

�

ív 
• Bagi Béla - országgy

�

lési 
képvisel

�

, Mez

�

gazdasági 
bizottság 

• Südtiroler Bauernbund - 
Mehr Freiheit, mehr 
Eigenverantwortung 
• Bagi Béla - országgy

�

lési 
képvisel

�

, Mez

�

gazdasági 
bizottság 

• Gilles Marechal (FR CIVAM) 
- kérd

�

ív 
• Bagi Béla - országgy

�

lési 
képvisel

�

, Mez
�

gazdasági 
bizottság 

• Domenico Di Porzio 
(Azienda Agricola Fattoria di 
Opagna) - kérd

�

ív 
• Elisa Molinari (közvetlen 
értékesítés keretében 
gazdálkodó) - kérd

�

ív 
• Bagi Béla - országgy

�

lési 
képvisel

�

, Mez

�

gazdasági 
bizottság 

• Patrick Muluany - kérd

�

ív 
• Kirstin Glendinning 
(Swilington Organic Farm) - 
kérd

�

ív 
• Bagi Béla - országgy

�

lési 
képvisel

�

, Mez

�

gazdasági 
bizottság 

       
  Austria Poland Germany France Italy United Kingdom 

annual average income • 6 million forints/year • 1,8 million forints/year • 10,9 million forints/year • 7,2 million forints/year  • 9,7 million forints/year 
annual average income per 
capita  

• 0,5 million forints/month • 0.15 million forints/month • 0,8 million forints/month • 0,6 million forints/month  • 0,8 million forints/month 

basis of taxation • method for calculating 
estimated yield: the farm's 
estimated value, which is the 
yield value based on post-tax 
profit times 18  
• after the natural yield, 
conditions on the basis of the 

• according to the agricultural 
tax law the soil that could be 
part of a farm is tax liable 
• the law states that the plot 
of land must be bigger than 1 
ha, while the owner can be a 
natural entity, legal entity or 

• processed status of the 
product 
• rate of sales 
• site of sales 
• direct marketing of 
producers' own original 
agricultural goods (milk, egg, 

• if income in less than 2 
years is below 39.9 million 
forints, farmers can choose a 
fixed-rate system 
• tax is assessed based on 
estimated value that is set by 
the number of hectares used 

• special VAT system was 
developed, the most 
significant aspect of which is 
that paid tax is halved as a 
lump sum deduction from 
whole amount 
• only applicable for goods 

• there is no tax structure that 
favors small-scale farmers 
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estimated value of soil 
(specific factors include soil 
quality, shape of field, etc.) 
• surrounding traffic 
conditions (distance from 
important public institutions) 
• condition of domestic public 
traffic (distance of workplace, 
scale of mechanization or 
organisation, etc.) 
• or on the basis of annual 
revenue 

organisation without legal 
entity 

honey, wood) is not classified 
as a commercial business, if 
marketing takas place at 
farms or open-air markets 
• farmers can expand their 
selection by purchasing 
others' products for resale 
• if resale activity of 
purchased goods from other 
farmers is higher than 30% of 
revenue of farm, farms 
become classified as a 
business-owner and pay local 
business tax (from which 
farmers are otherwise 
exempt) 

for agricultural activity: a 
hypothetical rate depends on 
the quality of land (soil, 
productivity) 
• so-called "remise-directe" - 
direct claimback - for direct 
marketers, small-scale 
farmers, organised 
agricultural farmers/groups 
(co-ops) on condition of: 
• farmers' constant presence 
in shops and number of 
farmers higher than shop 
employees (if there are any) 
• for direct marketers, it is 
permissible for revenue from 
commercial activity to be 
considered as part of their 
own revenue (agricultural 
activity) accountancy 
• discounts can be combined 
with others: taxes related to 
social and health services 

and services produced by the 
farmer's own assets and 
sources 
• simplified VAT taxation 
applicable for transactions 
under 5.5 million forints/year 
• entreprenuers with amount 
under this threshold receive 
certain allowances 

exception from VAT • under 6.4 million forints 
estimated annual value, the 
income from agricultural 
activity is free from PIT 
• double-entry bookkeeping is 
required where there is 39.8 
million forints annual 
estimated value or annual 
revenue of 106.1 million 
forints 

• sales of vegetables and 
animal products from one's 
own land are VAT-free 
(preservation, dairy 
production, slaughter) 
• farmers with annual income 
under 7.9 million forints/year 
are not required to pay VAT 

 • taxes related to agricultural 
activity are lower than taxes 
related to commercial activity 

• VAT for agricultural goods is 
4% 
• if value of transaction is 
below 650,000 forints 
• in areas classified as 
economically-disadvantaged, 
threshold is 1,800,000 forints 
• farmers get VAT exemption 

• food products are not VAT 
liable 

VAT allowance • Between 17.2-39.8 million 
forint annual estimated value 
or annual revenue of 106.1 
million forint, accountancy 
and lump sum expenditures 
of 70%, VAT is 10% 

• VAT related to agricultural 
goods is 3% 

• 20 hectares or 
• annual revenue does not 
exceed 6.6 million forints 
• simplified accountancy, in 
which profit is estimated and 
PIT is paid based on that 
• more than 90% of German 
farmers are allowed to use 

 • farmers market can use a 
special VAT system 
• reduced VAT rate is also 
applicable if farmers market 
products at fairs, open-air 
markets, mobile points of sale 
• rate of allowance depends 
on rate of compensation, 
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the simplified, flat VAT rates 
without accountancy 
• VAT on agricultural goods is 
7% 

which is defined annually for 
each type of goods by the 
Department of Treasury 
• rate of VAT depends on the 
type of goods and rate of 
transaction  
 
 
 

exception from PIT • up to 2.9 million forints 
annual income 
• employee pays 3% 
"community tax" after pretax 
wage 
• employer pays 4,5% after 
employee's pretax wage  

• farmers with income of less 
than 7.9 million forints are not 
PIT liable 

    

PIT allowance • in case of amounts between 
2.9 million forints per year 
and 6.6 million forints per 
year the applicable formula is: 
(income - 2.9 million ft)x 1.3 
million forints divided by 3.7 
million forints 

 • personal allowance can be 
given if annual income is 
under 8.1 million forints 

   

misc. exception • pretax: the annual VAT, 
which is paid at purchase and 
can then be deducted again 
after profit from goods 
• flat rate 

• "complementary, local, 
limited" activity 
• for those, who run non-
agricultural activity 
• income from this 
complementary activity could 
not exceed 30% of total 
income 

• local business tax does not 
have to be paid by farmers 

   

misc. allowance • 6,4 millió Ft - 17,2 millió 
Ft/év becsült érték vagy 
106,1 millió Ft/év bevétel alatt 
becsült érték alapján fizetnek, 
pénzforgalmi számvitel, 6% 
el

�

adó 
• Between 17.2-39.8 million 
forint annual estimated value 
or annual revenue of 106.1 
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million forint, accountancy 
and lump sum expenditures 
of 70%, and pretax of 6% 
• Between 6.4-17.2 million 
forint annual estimated value 
or annual revenue of 106.1 
million forint, accountancy 
and pretax of 6% 

exception from appurtenance • everyone has to pay social 
security 

     

appurtenance allowance       
exception from giving 
bills/receipts 

• under 17.2 million forint 
annual estimated value or 
106.1 million forint annual 
revenue, an official bill is not 
required: income can be 
written on a simple checkered 
sheet of paper 

 • if value of quantity sold does 
not exceed 39.8 thousand 
forints, the receipt can be 
simplified to just include: 
the name of the producer and 
purchaser 
date of produce 
name of the product and 
quantity 
value and tax quantity in one 
amount 
any applicable tax exemption 

 • if the value of transaction is 
below 650,000 Fts 
• in areas officially designated 
as economically-
disadvantaged, this threshold 
is 1,800,000 forints per year 
• issuing bills and annual 
declaration are not mandatory 

• not mandatory, if the 
purchaser asks for it 

obligation for issuing 
bills/receipts 

• in the case of 65,000 € -
150,000 € estimated value  
• 400,000 € income, double-
entry bookkeeping is required 

• farmers exempt from VAT 
are not required to issue a 
receipt 
• farmers who sell their own 
crops and animals do not 
have to give a receipt 

• the producer is legally not 
required to give a receipt, but 
purchaser has the right to ask 
for it 
• the following data must be 
shown on the receipt: 
name of producer and 
purchaser 
date of product 
bank account information 
name of product and quantity 
agreed date of delivery 
applicable taxes 
applicable discounts  notes 
about beneficiary arrears tax 

• issuing a receipt is 
mandatory 
• a simple receipt from a 
cash-register 
• writing the price of product 
is mandatory so the 
consumer can check it 

• procedures of regular 
accountancy, bill registry and 
issuing of bills must be 
followed 

 

settling-in programs • organiser of the program 
has to report it to local 
government 

    • fairs, programs can be 
informal 
• registration is not needed 
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• the settler has to report to 
the organiser of program 

food/drink tastings • tastings can be organised 
as part of direct marketing, 
assuming the possibility the 
event is free 
• wine tastings where the 
consumer has to pay a "lump 
sum price" are classified as 
commercial activity 

• food tasting is permissible, 
assuming that the producer 
meets hygienic standards 
• testing based on informal 
ways, on a small scale 

• small-scale farmers can 
legally organise tastings and 
festivals/fairs and offer home-
made products for 
consumption 
• food hygienic standards 
must be followed and 
registration is required 

   

fee of registration • 0 Fts, there is no fee     0 Ft, no fee 
fee of settlement for 
occasional programs 

• 0 Fts, there is no fee     0 Ft, no fee 

contributions paid for 
seasonal workers 

• identical to other employees' 
contributions 

     

wine marketing  • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• 4 grape types annually can 
be examined by authorities 
for free  

• alcoholic beverages can be 
marketed only by 
entreprenuers after 
registration 
• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• farmers who market their 
own products within a range 
of 80 kilometers of the farm 
are only required to follow 
national legislation, which is 
looser than European 
regulations 

 • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

cheese, jam, 
sausage/processed goods 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
with regional territorial 
restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• farmers who market their 
own products within an 80 
kilometer range of their farm 
must follow only national 
legislation, which is looser 
than European regulations 

 • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

bread, baked goods • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

 • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 



Szerz

�

k: Fehér Zoltán, Szabadkai Andrea, Korzenszky Anna ( zoltan.feher@elotisza.hu ) 

A tanulmány, az NCA-DP-09-142 pályázat keretében valósulhatott meg.   

  Ausztria Lengyelország Németország Franciaország Olaszország Anglia 

• farmers who market their 
own products within an 80 
kilometer range of their farm 
must follow only national 
legislation, which is looser 
than European regulations 

raw meat • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• swine can be slaughtered at 
farms (assuming it meets 
hygienic standards)  
• there are few farms that 
specialize in beef, owing to 
the high level of investment 
required 

• small-scale farmers can not 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• farmers who market their 
own products within an 80 
kilometer range of their farm 
must follow only national 
legislation, which is looser 
than European regulations 

 • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

schnapps, alcohol • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• sales to retailers are 
forbidden 
• tax is deducted from the 
average alcohol yield derived 
from the fruit mash 
• for apples, this rate is 2,5% 
• quantity of 100 % alcohol is 
defined on the basis in how 
much fruit mash contains that 
average alcohol yield 
• from 100 litres of 100% 
alcohol derived from apples, 
250 litres of schnapps can be 
produced annually 

• alcoholic beverages can be 
marketed officially by 
entrepreneurs after 
registration 
• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

• small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 
• farmers who market their 
own products within an 80 
kilometer range of their farm 
must follow only national 
legislation, which is looser 
than European regulations 

 • small-scale farmers can 
market directly to consumers, 
commercial and host units 
without territorial restrictions 

sources • Sonja Petrovics- 
questionnaire 
• VIA CAMPESINA 2 
questionnaires 
• Képvisel

�

i Kutatószolgálat 
• Klaus Rapf organic farmer 

• Leokadia Juroszek - 
questionnaire 
• Centre of Research for 
Representatives 

• Südtiroler Bauernbund - 
Mehr Freiheit, mehr 
Eigenverantwortung 
• Centre of Research for 
Representatives 

• Gilles Marechal - 
questionnaire 
• Centre of Research for 
Representatives 

• Domenico Di Porzio - 
questionnaire 
• Elisa Molinari - 
questionnaire 
• Centre of Research for 
Representatives 

• Patrick Muluany - 
questionnaire 
• Kirstin Glendinning - 
questionnaire 
• Centre of Research for 
Representatives 



Szerz

�

k: Fehér Zoltán, Szabadkai Andrea, Korzenszky Anna ( zoltan.feher@elotisza.hu ) 

A tanulmány, az NCA-DP-09-142 pályázat keretében valósulhatott meg.   

  Ausztria Lengyelország Németország Franciaország Olaszország Anglia 

• Christian Jochum Austrian 
Chamber of Agriculture 

       
  Österreich Polen Deutschland Frankreich Italien England 
durchschittliches 
Jahreseinkommen 

• 6 Millionen Ft/Jahr • 1,8 Millionen Ft/Jahr • 10,9 Millionen Ft/Jahr • 7,2 Millionen Ft/Jahr   • 9,7 Millionen Ft/Jahr 

durchschittliches monatliches 
Pro-Kopf-Einkommen 

• 0,5 Millionen Ft/Monat • 0.15 Millionen Ft/Monat • 0,8 Millionen Ft/Monat • 0,6 Millionen Ft/Monat   • 0,8 Millionen Ft/Monat 

Grundlage der Steuer • Berechnung des 
geschätzten Wertes 
(Einheitswert): Der 
Einheitswert ist ein 
Ertragswert und ist mit dem 
18-fachen des Reinertrags 
festgelegt. Er wurde für jeden 
Betrieb festgelegt und ist seit 
Jahren gleich. Der Reinertrag 
wird bestimmt nach: 
• den natürlichen 
Ertragsbedingeungen 
(Bodenbeschaffenheit, 
Geländegestaltung,...) 
festgestellt durch die 
Bodenschätzung 
• der äußeren Verkehrslage 
(Entfernung zu wichtigen 
öffentlichen Einrichtungen) 
• der inneren Verkehrslage 
(Lage und Entfernung der 
Betriebsfläche zum Hof, 
möglicher Maschineneinsatz, 
Grad der Arrondierung) 
• anhand des 
Jahreseinkommens 

• laut Landwirtschaftgesetz ist 
die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche 
steuerpflichtig 
•laut Landwirtschaftgesetz 
wenn die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche größer als 1 
Hektar ist, und der Besitzer 
entweder natürliche Person 
oder juristische Person oder 
eine Organisation ohne 
juristische Person ist 

• wie das Produkt verarbeitet 
ist • Maß des Verkaufs 
• Ort des Verkaufs 
• die direkte Vermarktung der 
landwirtschaftlichen 
Eigenproduktion (Milch, Ei, 
Honig, Holz) gilt nicht als 
geschäftliche Tätigkeit, wenn 
die Vermarktung auf dem 
Markt oder in der 
Landwirtschaft selbst 
abgewickelt wird  
• der Landwirt hat das Recht, 
sein Angebot durch 
zugekaufte Produkte zu 
erweitern 
• im Falle vom Rückverkauf, 
wenn der Wert von dem 
Landwirt angeschaffter 
Waren mehr als 30% des 
Umsatzes ist, muss er in 
steuerlicher Hinsicht als 
Geschäftinhaber 
wahrgenommen werden und 
muss lokale Gewerbesteuer 
zahlen . (Für die Betriebe 
muss man keine 
Gewerbesteuer zahlen) 

• wenn das 
Jahreseinkommen in den 
letzten 2 Jahren unter 39,9 
Millionen Ft bleibt, kann der 
Landwirt ein fix/festgestelltes 
System wählen  
• sie wird aufgrund des 
Einheitswerts bezahlt: 
aufgrund der Größe (Hektar) 
des für die Landwirtschaft 
benutzten Gebiets: es ist ein 
theoretisches Verhältnis, das 
von der Qualität des 
Landguts abhängt (Boden, 
Bodenbeschaffenheit usw...) 
• sogenanntes "remise 
directe" - direkte Erstattung: 
für direkte Verkäufer, 
Einzelerzeuger und 
organisierte 
landwirtschaftliche 
Erzeuger/Gruppen 
(Genossenschaftsladen), 
wenn 
• die Landwirte permanent im 
Laden sind und ihre Zahl 
mehr als die Zahl der 
Angestellten ist (wenn es 
überhaupt Angestellte gibt) 
• es ist den direkten 
Verkäufern erlaubt, das aus 
der Handelstätigkeit 
stammende Einkommen in 

• es wurde ein spezielles 
Umsatzsteuersystem 
ausgearbeitet: die 
eingezahlte Steuer wurde auf 
die Hälfte reduziert, wie ein 
Pauschalpreisabzug aus der 
gesamten Summe  
• dieses spezielle 
Umsatzsteuersystem gilt nur 
für diejenigen Waren und 
Dienstleistungen, die mit den 
eigenen Mitteln und Quellen 
des Landwirtes hergestellt 
werden  
• das vereinfachte 
Steuersystem bezieht sich 
auf Transaktionen, die 
niedriger als 5,5 Millionen 
Ft/Jahr sind 
• diejenigen Unternehmen, 
die unter dieser Schwelle 
produzieren, werden von 
bestimmten Pflichten befreit  

• es gibt keine 
Steuerungsformen, die die 
Kleinerzeuger/ Einzelhändler 
bevorzugen würden 
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die Buchführung der eigenen 
Wirtschaft (landwirtschaftliche 
Tätigkeit) einzugliedern  
• die Begünstigungen sind mit 
anderen Begünstigungen 
anzuhäufen: z. B. 
Gesundheits- bzw. 
Sozialsteuer/beiträge 

Umsatzsteuerbefreiung • das Einkommen, das sich 
unter 6,4 Millionen Ft/Jahr 
Einheitswert aus 
landwirtschaftlicher Tätigkeit 
ergibt, ist umsatzsteuerfrei  
• im Falle von einem 
Einheitswert in Höhe von 39,8 
Millionen Ft/Jahr oder 106,1 
Millionen Ft/Jahr Einkommen 
ist doppelte Buchführung 
erforderlich 

• Vermarkten von Gemüsen 
aus dem eigenen Ackerfeld 
und Tierprodukten sind 
steuerfrei (Konservierung, 
Milchpoduktion, Schlachten) 
• unter 7,9 Millionen Ft/Jahr 
Einkommen ist ein Landwirt 
umsatzsteuerfrei 

 • die Landwirtschaftssteuer 
sind wesentlich niedriger als 
die Handelssteuer  

• die Umsatzsteuer, die sich 
auf landwirtschaftliche 
Produkte beziehen, ist 4% 
• der Transaktionswert ist 
650000 Ft  
• für Landgüter, die sich in 
ungünstigen Gebieten 
befinden, bleibt diese Summe 
unter 1 800 000 Ft  
• der Kleinerzeuger ist 
steuerfrei  

• Lebensmittel sind nicht 
umsatzsteuerpflichtig  

Umsatzsteuertermäßigung  • zwischen 17,2 Millionen Ft - 
39,8 Millionen Ft/Jahr 
Einheitswert oder unter 106,1 
Millionen Ft/Jahr Einkommen: 
Kassenbuchführung, 70%-os 
Pauschalausgabe, 10% 
Umsatzsteuer  
 

• auf landwirtschaftliche 
Produkten bezieht sich 3% 
Umsatzsteuer 

• 20 Hektar oder 
• wenn das 
Jahreseinkommen nicht mehr 
als 6,6 Millionen Ft ist 
• vereinfachte Buchführung, 
in der der Gewinn 
vorgeschätzt wird, und 
aufgrund dessen die 
Umsatzsteuer bezahlt wird  
• 90% der deutschen Betriebe 
ist berechtigt, die vereinfachte 
einheitliche 
Gebührenfestsetzung 
hinsichtlich der Umsatzsteuer 
- ohne Buchführung - zu 
verwenden  
• nach Lebensmittel 7% 
Umsatzsteuer 

 • der Landwirt, der innerhalb 
der Grenzen seines Landguts 
seine Produkten direkt 
vermarktet, darf das spezielle 
Umsatzsteuersystem 
benutzen 
• reduzierte Umsatzsteuer 
bezieht sich auf Landwirte, 
die seine Produkte außerhalb 
des Landsguts auf Märkten, 
Messen vermarkten 
• die Begünstigung hängt von 
dem Maß der Kompensation 
ab, die für die verschiedenen 
Warenkaategorien von dem 
Finanzministrium jährlich 
festgestellt wird • die 
Umsatzsteuer hängt von dem 
Typ der Waren und dem Wert 
der Transaktion ab 

  

Einkommenssteuerfreiheit • bis 2,9 Millionen Ft/Jahr 
Einkommen 

• unter 7,9 Millionen Ft/Jahr 
Einkommen entfällt die 
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• Arbeitnehmer bezahlt 3% 
"Gemeinschaftsteuer" nach 
seinem Bruttolohn 
• Arbeitgeber bezahlt 4,5% 
nach dem Bruttolohn jedes 
Arbeitnehmers 

Einkommensteuer 

Einkommenssteuerermäßigu
ng 

• zwischen 2,9 Millionen 
Ft/Jahr - 6,6 Millionen Ft/Jahr 
wird die nächste Formel 
verwendet: Einkommen - 2,9 
Millionen Ft)*1,3 Millionen 
Ft/3,7 Millionen Ft 

  • individuelle Begünstigung ist 
zu genehmigen, wenn das 
Jahreseinkommen unter 8,1 
Millionen Ft bleibt 

    

andere Steuerfreiheiten • die Vorsteuer ist die 
Umsatzsteuer, die man beim 
Einkauf bezahlt hat und beim 
Gewinn aus seinen 
Produkten wieder abziehen 
darf.  
• Pauschalsteuer:??? 

  Für die Betriebe muss man 
keine Gewerbesteuer zahlen 

    

andere Ermäßigungen • zwischen 17,2 Millionen Ft -
39,8 Millionen Ft/Jahr 
Einheitswert oder unter 106,1 
Millionen Ft/Jahr Einkommen: 
Buchführung, 70% 
Pauschalausgabe, 6% 
Vorssteuer 
• 6,4 Millionen Ft - 17,2 
Millionen Ft/Jahr Einheitswert 
oder unter 106,1 Millionen 
Ft/Jahr Einkommen wird 
aufgrund des Einheitswerts 
gezahlt, Buchführung, 6% 
Vorsteuer 

• „ergänzende, lokale, 
limitierte” Tatigkeit 
• fürdiejeniegen, die keine 
landwirtschafte Tätigkeit 
ausüben 
• 30% des Einkommens darf 
diese Tätigkeit nicht 
überstreiten 

      

Befreiung von Angaben  • es gilt für alle die 
Sozialversicherungspflicht 

        

Angabenbegünstigung           
Begünstigung zur Ausstellung 
einer Rechnung 

• unter 17,2 Millionen Ft/Jahr 
Einheitswert oder 106,1 
Millionen Ft/Jahr Einkommen 
braucht man keine offizielle 
Rechnung auszustellen, es 

  • wenn die in Rechnung 
gestellten Beträgen nicht 
mehr als 39,8 tausend Ft 
sind, kann die Rechnung 
vereinfacht werden: 

 • der Transaktionswert ist 
650000 Ft  
• für Landgüter, die sich in 
ungünstigen Gebieten 
befinden, bleibt diese Summe 

• nicht obligatorisch, nur wenn 
der Käufer darum bittet 
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reicht das Einkommen in ein 
Heft zu führen  

 Name des Betriebsinhabers 
und des Käufers, 
 ausgestellt am: , 
 die Bezeichnung und 
Quantität der Ware, 
 der Wert und Steuer 
pauschal  
 Steuersatz 
 mögliche Steuerfreiheit 

unter 1 800 000 Ft  
  
• der Landwirt, der innerhalb 
der Grenzen seines Landguts 
seine Produkten direkt 
vermarktet 
• ist von der 
Jahreserklärungspflicht 
befreit und muss keine 
Rechnung ausstellen  

Erfordernisse zur Ausstellung 
einer Rechnung 

• zwischen 65.000 € -150.000 
€ Einheitswert oder unter 
/400.000 € Einkommen: 
Buchführung 
• im Falle von150.00 € 
Einheitswert oder 400.000 € 
Einkommen: doppelte 
Buchführung erforderlich 

• nicht umsatzsteruerpflichtige 
Landwirte müssen keine 
Rechnung ausstellen  
•diejenigen, die ihre eigenen 
Produkte und Tiere 
verkaufen, müssen keine 
Rechnung ausstellen 

• der Landwirt ist rechtlich 
nicht verpflichtet eine 
Rechnung auszugeben, der 
Käufer hat aber das Recht 
um eine Rechnung zu bitten  
• die Rechnung muss 
folgende Daten beinhalten, 
damit die Finanzbehörden sie 
akzeptieren: 
 Name des Betriebsinhabers 
und des Käufers, 
 ausgestellt am:  
 Girokontonummer, 
 Steuernummer, 
 die Bezeichnung und 
Quantität der Ware, 
 das Datum der Lieferung, 
 Stückpreis, 
 Steuersumme, 
 eventuelle Begünstigungen 
 Bemerkung über den 
Steuerrückstand des 
Begünstigten  

• muss Rechnung ausstellen 
• einfache Quittung in der 
Kasse  
• es ist obligatorisch die 
Preise der Waren 
auszufüllen, damit der 
Verbraucher die Endsumme 
kontrollieren kann  

• man muss den Vorschriften 
der regelmäßigen 
Buchhaltung, 
Rechnungregistration und 
Rechnungausstellung 
nachgehen  

  

Veranstaltungen •der Veranstalter muss sich 
bei der Selbstverwaltung 
anmelden 
• Verkäufer hat 
Anmeldungspflicht bei dem 
Veranstalter  

    • Märkte, Veranstaltungen 
können informell sein 
• keine Registrationspflicht 

Verkostung • Kostproben dürfen während 
der Direktvermarktung nur 

• Speiseverkostung ist 
möglich, wenn die 

• der landwirtschaftliche 
Kleinerzeuger hat das Recht, 

    



Szerz

�

k: Fehér Zoltán, Szabadkai Andrea, Korzenszky Anna ( zoltan.feher@elotisza.hu ) 

A tanulmány, az NCA-DP-09-142 pályázat keretében valósulhatott meg.   

  Ausztria Lengyelország Németország Franciaország Olaszország Anglia 

dann organisiert werden, 
wenn sie kostenlos sind.  
• die Weinprobe, wo der 
Käufer einen "Pauschalpreis" 
zahlen muss, gilt als 
Handelstätigkeit 
 

hygienische Vorschriften 
eingehalten werden  
• (Verkostung ist informell, in 
kleinen Mengen möglich) 

Verkostung und 
Festival/Markt zu 
organisieren und 
hausgemachte Waren für 
sofortiges Konsumieren 
anzubieten  
• 
Lebensmittelhygienevorschrift
en müssen eingehalten 
werden und von den lokalen 
Behörden bewilligen lassen 
werden 

Registrierung und ihre Kosten • 0 Euro, es gibt keinen 
solchen Preis 

      • 0 Ft, es gibt keinen solchen 
Preis 

Erlaubnis der Vermarktung 
und ihre Preis 

• 0 Euro, es gibt keinen 
solchen Preis 

      • 0 Ft, es gibt keinen solchen 
Preis 

Beiträge der 
Gelegenheitsarbeieter 

• wie bei allen Arbeitnehmern         

Weinvermarktung • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Gastronomie- 
und Handelsunternehmen, 
Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• die behördliche 
Untersuchung von 4 
Weinsorten ist kostenlos 

• das Verkaufen von 
alkoholischen Getränken ist 
nur als Unternehmer, nach 
Registration möglich  
• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• diejenigen, die die 
hausgemachten Waren nur in 
der Umgebung von max. 80 
Km vermarkten, müssen nur 
die nationalen Gesetze 
einhalten, die weniger streng 
als die Eu-Vorschriften sind 

 • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

Käse, Marmelade, Wurst und 
ähnliche 

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• mit territorialer 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern in 
der Region vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• diejenigen, die die 
hausgemachten Waren nur in 
der Umgebung von max. 80 
Km vermarkten, müssen nur 

 • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
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die nationalen Gesetze 
einhalten, die weniger streng 
als die Eu-Vorschriften sind 

Brot, Backwaren • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten 
bzw.direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• diejenigen, die die 
hausgemachten Waren nur in 
der Umgebung von max. 80 
Km vermarkten, müssen nur 
die nationalen Gesetze 
einhalten, die weniger streng 
als die Eu-Vorschriften sind 

 ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

rohes Fleisch • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• das Schweineschlachten zu 
Hause ist erlaubt (wenn es 
den hygienischen Voschriften 
entspricht) 
• es gibt wenig spezielle 
Rindfarmen, weil die 
Investition zu hoch ist 

• der Kleinerzeuger darf 
Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern nicht 
vermarkten 

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• diejenigen, die die 
hausgemachten Waren nur in 
der Umgebung von max. 80 
Km vermarkten, müssen nur 
die nationalen Gesetze 
einhalten, die weniger streng 
als die Eu-Vorschriften sind 

 • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten 
bzw.direkt den Verbrauchern 
vermarkten ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

 
Schnaps, Alkohol • aus eigenem Rohstoff 

gefertigte Waren; ohne 
territoriale Beschränkung 
kann der Kleinerzeuger 
Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten , 
• Wiederverkäufern darf nicht 
verkauft werden 
• die Steuer wird aus dem 

•das Verkaufen von 
alkoholischen Getränken ist 
nur als Unternehmer, nach 
Registration möglich  
• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  

• ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
• diejenigen, die die 
hausgemachten Waren nur in 
der Umgebung von max. 80 
Km vermarkten, müssen nur 
die nationalen Gesetze 

 • ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten 
bzw.direkt den Verbrauchern 
vermarkten ohne territoriale 
Beschränkung kann der 
Kleinerzeuger Handels- und 
Gastgewerbeeinheiten bzw. 
direkt den Verbrauchern 
vermarkten  
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durchsschnittlichen 
Alkoholertrag festgelegt, der 
aus der Fruchtpülpe 
hergestellent werden kann 
• im Falle vom Apfeln cca. 
2,5% 
• die Quantität vom 100%-
igem Alkohol ist festgelegt, 
und hängt davon ab, in wie 
vielen Fruchtpülpe dieser 
durchschnittliche 
Alkoholgehalt zu finden ist 
• aus 100 l 100%-igem Apfel 
gefertigtem Alkohol kann 250 
l Schnaps pro Jahr hergestellt 
werden 

einhalten, die weniger streng 
als die Eu-Vorschriften sind 
• für die alkoholischen 
Getränke müssen spezielle 
Erlaubnisse beantragt werden 

Quellen • Sonja Petrovics Umfrage 
• VIA CAMPESINA 2 
Umfrage 
• Klaus Rapf Biolandwirt 
• Christian Jochum -
österreichische Agrarkammer 

• Leokadia Juroszek - 
Umfrage 
• Forschungdienst der 
Abgeordneten 

• Südtiroler Bauernbund - 
Mehr Freiheit, mehr 
Eigenverantwortung 
• Forschungdienst der 
Abgeordneten 

• Gilles Marechal - Umfrage 
• Forschungdienst der 
Abgeordneten 

• Domenico Di Porzio - 
Umfrage 
• Elisa Molinari - Umfrage 
• Forschungdienst der 
Abgeordneten 

• Patrick Muluany - Umfrage 
• Kirstin Glendinning - 
Umfrage 
• Forschungdienst der 
Abgeordnetent 

 


