TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL
A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos kérdésekre
nem tért ki a szabályozás, ezért a 2011. január 1-től életbe lépő törvény módosítása elkerülhetetlenné vált, így a 2011. évi CLVI. törvény 2011. november 29-én történő kihirdetésével még
a hatálybalépése előtt jelentősen változott a Ktdt. A 43 §.-ból álló jogszabály majdnem minden paragrafusát átalakították. Részletesen és érthetően kívánjuk megmutatni, hogy az idei és
a jövő évi szabályozás között melyek a legfontosabb változások.
A legszembetűnőbb változás az idei szabályokhoz képest, hogy létrehozásra került az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), mely egy kizárólagosan állami tulajdonban
levő, állami feladatokat ellátó, valamint állami jogokat gyakoroltató nonprofit Kft. Feladatai
közé tartozik egyebek mellett a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékokkal
kapcsolatos szolgáltatás megrendelés közvetítése, valamint ellenőrzi a vele szerződéses
kapcsolatban állók hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét is.
Létrehozásával az eddigi koordináló szervezeti rendszer a termékdíj szabályozás tekintetében
értelmét veszíti, mivel a kialakított mentességi rendszer teljes egészében megszüntetésre
került. Ezentúl nem lesz lehetőség licenszdíj fizetésével mentesülni a termékdíj megfizetése
alól, így jövőre azok a kötelezettek, akik nem választják az egyéni hulladékkezelés teljesítését, a teljes termékdíjat fogják megfizetni. Az egyéni teljesítő termékdíj fizetési kötelezettsége
attól függ, hogy milyen arányban tud eleget tenni hasznosítási vagy hasznosíttatási kötelezettségének, valamint az OHÜ milyen hasznosítási hányadot tud elérni. Az egyéni hulladékkezelés teljesítését választónak 2012. január 15-ig bejelentési kötelezettsége van, viszont az
előírt határidő elmulasztása jogvesztő. Az év végi módosítás eredményeként az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) hulladékközvetítői (gyűjtésre és hasznosításra vonatkozó) tevékenysége kiterjed a piaci szereplők mellett a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatatást ellátó szervezetekre is.
További jelentős változás az eddigiekhez képest, hogy a termékdíjköteles termékek közül a
csomagolás helyett a csomagolószer után kell termékdíjat fizetni. A jogalkotói szándék
egyértelmű: csökkenteni a szabályozás hatálya alá tartozó gazdálkodók számát valamint megpróbálják már a kibocsátáskor „adózottá” tenni a terméket. Valószínűleg kevesebb lesz a bevallásra kötelezettek száma, viszont a csomagolószer gyártók (importőrök) adminisztrációs
terhei emelkednek. A módosítással nem csak megváltozott a termékdíjköteles termékek köre
hanem 2012-től nem is ugyanazok fizetik majd a termékdíjat bizonyos esetekben, mint akik
idáig. Mit is jelent ez:
Az új előírások értelmében a termékdíj fizetési kötelezettség a csomagolószer gyártójánál
vagy importőrénél fog keletkezni. 2011 év végéig a termékdíjat csak akkor kellett megfizetni egy csomagolás után, ha az áruval együtt került forgalomba (eltekintve a készletre vétellel
történő termékdíj fizetéstől), 2012-től már akkor meg kell ezt fizetni, ha a csomagolószer még
nem is tartalmazza az árut (mindez nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy terméket
külföldről hoznak be hazánkba és az becsomagolva érkezik, mivel itt megmaradtak a korábbi
szabályok).
A jogszabály a csomagolószert két csoportba sorolja, így az lehet csomagolóeszköz és egyéb
csomagolószer. Az egyéb csomagolószer lehet továbbá: csomagolóanyag vagy csomagolási
segédanyag. Azt, hogy mit lehet csomagolószerként is felhasználható árunak tekinteni a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet fogja vámtarifaszám szerinti bontásban tartalmazni (csomagolószer-katalógus). Itt szerepelni fog minden olyan termék mely egyértelműen csomagolásra alkalmas vagy lehet belőle csomagolás is.
Azon gazdálkodók, akik a rendelet mellékletét képező csomagolószer-katalógusban nevesített
terméket gyártanak vagy hoznak be Magyarországra, a belföldön értékesített árujuk mennyisége alapján
2011. december 4.

©BOVA Consulting Kft.

-

-

-

egyrészt termékdíjat kötelesek fizetni, mivel a termék csomagolás funkciót fog betölteni,
másrészt adatot szolgáltatnak a vámhatóság felé, mint termékdíj nélkül értékesített
áru, mivel a közvetlen vásárlója nyilatkozatott tett arról, hogy végfelhasználóként nem
csomagolást fog abból előállítani* vagy
adatot szolgáltatnak a vámhatóság felé, mint termékdíj nélkül értékesített áru, mivel
a közvetlen vásárlója nyilatkozatott tett arról, hogy mezőgazdasági termelőként termékdíj átalány fizetésére jogosult**, vagy
a termék teljesíti azokat a feltételeket, melyek alapján az újrahasználható csomagolóeszköznek tekinthető és a közvetlen vásárló nyilatkozik, hogy újrahasználható csomagolóeszközként fogja felhasználni, így szintén nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettségük.

* Kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, melyek csomagolás mellett más célra is felhasználhatóak (egyéb csomagolószerek).
** A jogalkotó a csekély mennyiségű csomagolást kibocsátó átalányfizetést választó kötelezettek részére nem ad lehetőséget nyilatkozat alapján történő termékdíj nélküli vásárlásra. Ha
termékdíj nélkül kívánnak csomagolószert beszerezni, akkor az kizárólag szerződéses átvállalás útján történhet.
A szükséges nyilatkozat tartalmi elemeit a jogszabály végrehajtási rendelete fogja tartalmazni.
Ha valaki nyilatkozatával ellentételesen használja fel a beszerzett árut, akkor pótlékkal növelten kell utólag megfizetnie a termékdíjat. Vélelmezhető, hogy ezt a NAV vámszervei a költségvetési bevételek teljesítésének érdekében ellenőrizni is fogják, mivel adatbázisuk minden
csomagolószer gyártó összes nem csomagolási célú értékesítését tartalmazni fogja.
A másik termékpálya, ahol szintén jelentős változások történtek a reklámhordozó papír. Itt is
megváltozott a reklámhordó papír fogalma és a kötelezetti kör is. Ezentúl nem a nyomdai
megrendelő hanem maga a nyomda válik a termékdíj szempontjából kötelezetté. Megszűnik az ISSN számot tartalmazó kiadványok kedvezménye, viszont csak azokat a kiadványokat
és időszaki lapokat értelmezik reklámhordozóként, melyek 50%-nál kisebb felületét használják nem gazdasági reklám terjesztésére. Szintén nem termékdíjköteles a közhasznú szervezet,
az állami, önkormányzati szerv által alapfeladata körében kiadott kiadvány és időszaki lap.
A reklámhordozó nyomdai megrendelőjének a megrendelés során - de legkésőbb szerződéskötéskor - nyilatkoznia kell majd a termékdíj- kötelezettséget meghatározó feltételekről.
A megrendelést teljesítése esetén a nyomda köteles a nyilatkozatot,valamint az előállított termék egy – nyomtatott, vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített – példányát megőrizni. A valóságtól eltérő nyilatkozat esetében a megrendelő válik a kötelezetté.
Megmaradtak de módosultak az átvállalási szabályok, azaz a kötelezettől szerződéssel átvállalható a termékdíj-kötelezettség az alábbi esetekben:
-

-

bármelyik termékdíjköteles termék első belföldi vásárlója által, ha a megvásárolt
mennyiség legalább 60%-át külföldre értékesíti.
a bérgyártó átvállalhat a bérgyártatótól. Jövőre a bérgyártás során felhasznált alapanyagok egy része származhat a bérgyártótól is, a termékdíj fizetési kötelezettség ettől
még ugyanúgy nem a gyártót, hanem a megbízót fogja terhelni.
mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles
termék esetén a termelői szerveződés.
a csomagolószer első belföldi vevője átvállalhat, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből.
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csomagolóanyag esetében azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi
vevő.

Bővült az átalányfizetés választhatósága is, mivel ezentúl a mezőgazdasági termelők mellett
a csekély mennyiségű csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során forgalomba hozók (felhasználók) évi 12.000 Ft termékdíj átalány megfizetésével teljesítik
a) 3000 kg üveg,
b) 300 kg műanyag [a műanyag (bevásárló-reklám) táska kivételével],
c) 75 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska,
d) 300 kg társított vagy rétegzett,
e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,
f) 300 kg fém (ideértve alumínium), és
g) 300 kg egyéb,
azonban a b)–g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolás környezetvédelmi termékdíját. Az átalányfizetést választók (beleértve a mezőgazdasági termelőket is) a
befizetés mellett bevallás benyújtására is kötelesek évente egy alkalommal (legelső alkalommal a 2012-es év után, 2013. január 20-ig).
Annak a kötelezettnek, aki belföldi előállítású újrahasználható csomagolószert csomagolásként hoz forgalomba vagy csomagolásra felhasznál, nem keletkezik termékdíj kötelezettsége,
ha az újrahasználható csomagolószer megtalálható az „újrahasználható csomagolószer katalógusban” és a csomagolást végző a csomagolószerre betétdíjat is alkalmaz.
A külföldről származó újrahasználható csomagolószer esetében ettől eltérő a szabályozás:
három hónapon belüli igazolt visszaszállítás esetén nem is keletkezik termékdíj fizetési kötelezettség, ha ezt követően mégis igazoltan kiszállítják, akkor a megfizetett termékdíj visszaigényelhető.
Módosultak a képviseletre vonatkozó előírások, a kötelezettet ezentúl az állandó meghatalmazással rendelkező, szakképzett termékdíj ügyintéző is képviselheti az Art-ben foglalt képviselő mellett. Megszűnik a GLN szám kötelező használata, a vámhatóság ezentúl csak az általa
kiadott VPID szám alapján tartja nyilván a kötelezetti körbe tartozókat és a képviselőket.
Megváltoztak a számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség szabályai. Számlazáradékot csak számlán történő átvállaláskor valamint a csomagolószer, illetve reklámhordozó
papír első belföldi forgalomba hozatalakor kötelező alkalmazni, egyébként pedig a kötelezett
és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetekben. A záradékra
vonatkozó előírásokat a végrehatási rendelet fogja szabályozni.
A termékdíjköteles termékeket és anyagokat ezentúl nem a végrehajtási rendelet (eltekintve a
csomagolószer katalógustól), hanem a törvény 1. számú melléklete tartalmazza. Itt az elektromos, elektronikai berendezés kategóriában történtek jelentős változások, mivel sok termék
kikerült a szabályozás hatálya alól viszont megjelent néhány új termék is.
Ha Ön nem biztos egy termék termékdíjfizetési kötelezettségében, akkor inkább érdeklődjön ezzel kapcsolatosan elérhetőségünk egyikén.

Megmaradt a negyedéves bevallási periódus, viszont a harmadik negyedéves bevallásban termékdíj előleget kell bevallani és azt december 20-ig megfizetni. A termékdíj előleget az év
első három negyedévének átlagából kell meghatározni, mely összeg ezen összeg 80%-a. Az
utolsó negyedévben elkészítendő bevallásban a kiszámított előleg és tényleges termékdíj különbözetének összegét kell majd befizetni, illetve többletfizetés esetén visszaigényelni. A
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termékdíj előlegre vonatkozó előírások nem vonatkoznak az átalányfizetést választó kötelezettekre valamint azokra, akik újrahasználható csomagolószer után mégis kötelezetté válnak.
Azok a gazdálkodók, akik év végén birtokban tartanak csomagolószert vagy reklámhordozó
papírt, de azokat csak 2012-ben fogják forgalomba hozni a jövő évi díjtételek alapján termékdíj fizetésére kötelezettek, viszont levonható a korábban már megfizetett/átvállalt termékdíj
vagy a hasznosítási díj. A levonást lényegében azok alkalmazhatják majd, akik készletre vétellel fizették eddig a termékdíjat vagy számlán vállalták át tőlük a termékdíj fizetését.
A termékdíj fizetésre kötelezett nyilvántartás vezetési kötelezettsége törvényi szinten lett
meghatározva, azonban a nyilvántartás tartalmi elemeit a végrehatási rendelet fogja tartalmazni. A nyilvántartást ezentúl nem havi, hanem negyedéves bontásban kell majd vezetni.
Az eddigi hasznosítási díjakhoz képest jelentősen emelkednek a 2012. január 1-től hatályos
díjtételek. Azon gazdálkodók, akik nem az egyéni hulladékkezelést választják a jogszabály 2.
számú melléklete szerinti díjtételekkel számolhatnak, akik viszont az egyéni hulladékkezeléssel kívánnak élni azoknak hulladékkezelési teljesítményük függvényében alakul a fizetendő
termékdíj, amit a jogszabály 3. számú mellékletében megadott táblázat értékei alapján tudnak
kiszámolni. Az mindenesetre megállapítható, hogy a 2011-es termékdíj tételekhez viszonyítva
is növekedik az összes csomagolószer termékdíja. A kereskedelmi csomagolószereknél az
italtermékek műanyag csomagolószerének díja kb 1/6-ára csökken, a műanyag bevásárlóreklám táska díjtételének csökkenése csak jelzésértékű. A reklámhordozók díjtétele több mint
a duplájára emelkedett.
Táblázatban a díjtétel változások (általános díjtételek) :
Termékdíjköteles termék
Gumiabroncs
Gumiabroncs
Csomagolószer
Műanyag
Társított (kiv. rétegzett italcsomagolás)
Társított rétegzett italcsomagolás
Alumínium
Fém (kivéve alumínium)
Papír, fa, természetes alapú textil
Üveg
Egyéb
Kereskedelmi csomagolószer
Műanyag [kivéve műanyag bevásárló-reklám táska]
Műanyag bevásárló-reklám táska
Üveg
Társított (kiv. rétegzett italcsomagolás)
Társított rétegzett italcsomagolás
Egyéb
Fém
Egyéb anyagok
Egyéb kőolajtermék
Kenőolaj
Akkumulátor
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termékdíjtétel 2011.12.31-ig
(Ft/kg)

termékdíjtétel 2012.01.01-től
(Ft/kg)

110

52

36
44

42
50

16
13
16
6
44

28
20
20
17
50

350

60

1900
30

1800
17
300

450
700
1150
2200

130
300
300

97

112
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Elektrolittal feltöltött akkumulátor
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor
Reklámhordozó papírok
Reklámhordozó papír
Elektromos, elektronikai berendezések
Háztartási nagygépek
Háztartási kisgépek
Információs (IT) és távközlési
berendezések, kivéve a rádiótelefon
készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
Elektromos
és
elektronikus
barkácsgépek, szerszámok, kivéve
a helyhez kötött, nagyméretű ipari
szerszámok
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök
Adagoló automaták
Rádiótelefon készülék

112
156

60
80

26

64

83
83

50
50

90

50

100

nem változik

83

50

100

50

90

50

92
1000

100
500

Az egyéni hulladékkezelést választása igencsak átgondolandó, ugyanis ha a visszagyűjtés
teljesítménye nem az elgondoltak szerint alakul, akkor a fenti táblázatban feltüntetett díjtételeknél is magasabb lehet az egyéni teljesítő díjtétele.
Ha a növekvő díjtételek mellett szeretné az állam, hogy a termékdíjból tervezett költségvetési
bevételek megjelenjenek, akkor a vámhatósági ellenőrzések száma mindenképpen emelkedni
fog. Pontosan ezek megkönnyítésének céljából egyebek mellett beemelték a termékdíj törvénybe az adóellenőrzés során alkalmazandó szabályokat és lehetőséget teremtettek a kötelezetteknél az állandó felügyelet megvalósítására is.
BOVA Consulting Kft.
Amennyiben weboldalunk látogatói részéről kérdések merülnek fel, állunk szíves rendelkezésükre.
Kapcsolat

Fórum

Forrás: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény.
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