Az Országgyűlés elé terjesztett T/1705. számú törvényjavaslat 2015. január
1-től az alábbiak szerint módosítaná a környezetvédelmi termékdíj szabályozást:

Új termékdíjköteles termékkategóriákat vezetnének be a szabályozás hatálya alá, így az egyéb műanyag termék, az egyéb vegyipari termék és az irodai papír kategóriák alatt termékdíjat vetnének ki a
kategóriába tartozó termékekre, illetve ezen termékköröknél is lehetségessé válna a termékdíj átalány
fizetése.
műanyag termék
egyéb vegyipari termék
irodai papír

műanyagból készült művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei;
ezekből készült áru
50 kg-nál kisebb kiszerelésű szappanok, tisztálkodó szerek, mosószerek, tisztítószerek, súrolószerek, samponok, hajápoló szerek, hajlakkok,
borotválkozó szerek, dezodorok, fürdősók, fürdéshez használt készítmények, parfümök, illatosítók, szagtalanítók
fénymásoló papír, jegyzetfüzet írótömb, napló, írómappa, iratrendező,
dosszié, iratborító

Az eddigi termékkategóriák közül az elektromos, elektronikai berendezések kategóriát jelentősen
kibővítik, így termékdíj kötelessé válnának az
-

-

-

elektronikusan vezérelt kazánok, szivattyúk, elektromos csörlők, emelők, szövőgépek, ruhaszárító ruhavasaló ruhafehérítő ruhafestő ruhacsavaró gépek, generátorok, áramfejlesztők, induktorok, inverterek, önindítók, dinamók, gyújtótekercsek, ablaktörlő motorok,
kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, vibrációs masszírozó gépek, stopperek, időkapcsolók, jegykiadó gépek, integrált áramkörök, antennaerősítők,
napelemek,
elektromos kapáló gépek és fűkaszák, köszörűk, csiszolók, gyalu és vésőgépek, pénztárgép
fogyasztásmérő órák, háztartási , laboratóriumi mérő és szabályozó műszerek, termékszámláló, taxióra, kilométerszámláló, lépésszámláló, sebességmérő, tachométer.

Adott feltételeknek megfelelő kézműipari tevékenységséget végzők esetében a jogalkotó eltekintene a
termékdíj-fizetési kötelezettség teljesítésétől, azonban a jelenlegi szövegezés alapján egyéb kötelezettségük megmaradna (bejelentkezési, bevallási és egyéb adminisztrációs terhek).
A csomagolási célú átvállalási jogcímek átszövegezésével bércsomagoltatás és az engedélyezett bérleti rendszeren belül bérbeadott csomagolószer esetében is lehetőség lesz átvállalásra.
A javaslat szerint változnának az eddig alkalmazott díjtételek is:

Elektrolittal feltöltött akkumulátorok
Elektrolittal nem feltöltött akkumulátorok
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Termékdíjtétel
jelenleg
(Ft/kg)
60
80

Termékdíjtétel
tervezett
(Ft/kg)
57
57

Termékdíjtétel
jelenleg
(Ft/kg)
Csomagolószerek
Műanyag
42
Műanyag bevásárló-reklám táska
1800
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)
300
Társított rétegzett italkarton
130
Fém, papír, fa, üveg
20
Egyéb
50
Kereskedelmi csomagolószerek
Műanyag (kivéve műanyag bevásárló-reklám táska)
60
Műanyag bevásárló-reklám táska
1800
Üveg
17
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)
300
Társított rétegzett italkarton
130
Egyéb anyagok
300
Fém
300
Egyéb kőolajtermék
Kenőolaj
112
Reklámhordozó papír
Reklámhordozó papír
64
Egyéb műanyag termék
Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat
ezekből készült áru
Egyéb vegyipari termék
Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek
Szépség- vagy testápoló készítmények
Elektromos, elektronikai berendezés
Háztartási nagygépek
50
Háztartási kisgépek
50
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a
50
rádiótelefon készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
100
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszá50
mok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
50
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
50
Adagoló automaták
100
Rádiótelefon készülék
500
Gumiabroncs
52
Gumiabroncs
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Termékdíjtétel
tervezett
(Ft/kg)
57
1900
57
19
19
57

A csomagolószer
kategória díjtételével
adóznának
304
114
85
1900

11
57
57
57
57
114
57

57
57
114
304
57

