Tisztelt Megrendelőink!
A Ktdt. 2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról 2012. január 1.-vel
lépett hatályba, amely gyökeresen megváltoztatta a termékdíjjal összefüggő
teendőinket.
Ezen hatályos törvényi kötelezettségeknek kell megfelelnünk, melyhez az alábbi
tájékoztatással szeretnénk az Önök segítségére lenni, kiemelve a közös
munkánkat
érintő
lényegi
pontokat.
Természetesen
állunk
szíves
rendelkezésükre, amennyiben kérdéseik lennének. Az alapvető nyilatkozat
mintákat megtalálják honlapunkon.
A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíj köteles termék
forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik.
A termékdíj-kötelezettség:



az első belföldi forgalomba hozót vagy első saját célú felhasználót
(reklámhordozó papír és gyártott csomagolószer esetén a nyomda),
bérgyártás esetén a bérgyártatót, továbbiakban kötelezettet terheli.

Belföldi előállítás esetén a megrendelő írásban nyilatkozik a nyomdai
szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék - annak
mellékletét is ideértve - reklámhordozónak minősül-e. A NYILATKOZATOT
megrendelő minden esetben köteles a nyomda részére kiállítani,
- hivatkozva a Ktdt. 2.§ 26. pontjára, A TERMÉK REKLÁMHORDOZÓ
PAPÍRNAK MINŐSÜL,
Reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot
tartalmazó, a
médiaszolgáltatásokról
és
tömegkommunikációról
szóló
törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai,
a szórólap és az egyéb szöveges kiadvány, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó
kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíj köteles kiadvány
külön mellékletét képezik - továbbiakban térkép.
A termékdíj mértéke 85 Ft/kg , amelyet a hatályos Áfa mértéke is terhel.
Nem tartozik a reklámhordozó papír hatálya alá, ezért NEMLEGES
NYILATKOZAT készülhet, valamely alábbi pont közül egyik választott pontra
hivatkozva








a Ktdt. 2.§ 26. a.) pont szerint kiadványonként, annak teljes nyomtatott
felületére vetítve legalább 50%-ban nem gazdasági reklám
teljesítésére szolgáló
kiadvány, vagy
időszaki lap
a Ktdt. 2.§ 26. b.) pontja szerint a közhasznú szervezet, állami,
önkormányzati szerv által alapfeladata körében kiadott
kiadvány, vagy
időszaki lap



a Ktdt. 2.§ 26. c.) pontja szerint könyv, tankönyv

2008. évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyéb korlátozásokról 3.§. d.) pontja
gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenési mód, amely
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az
értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható
természeti erőket - (továbbiakban együtt : termék) szolgáltatás, ingatlan, vagyoni
értékű jog ( továbbiakban mindezek együtt : áru ) értékesítésének vagy más
módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy a céllal összefüggésben a
vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző
ismertségének növelésére irányul ( továbbiakban: reklám)
A 2010. évi CIV tv. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól 1.§. 6.) pontja
sajtótermék: napilap vagy más időszaki lap egyes számai, amelyet gazdasági
szolgáltatásként nyújtanak, s amelynek elsődleges célja szövegéből, illetve
képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás,
szórakoztatás
vagy
oktatás
céljából.
1.§. 9.) pontja
kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja a gazdasági
tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának
közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy más
hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a
médiatartalmat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé
tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó szervének, védjegyének,
arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a
termékmegjelenítés.
Fenti definíciók alapján a Megrendelő által azonosítható a gazdasági reklám
és a kereskedelmi közlemény fogalma, s az adott kiadványon belül, ezek
arányát vizsgálva, a Ktdt. 2.§ .26. pontja alapján Megrendelő kiállítja a
NYILATKOZATOT.
Bérgyártás: a megrendelő ( bérgyártató) által a Magyarországon letelepedett
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság (a továbbiakban: bérgyártó ) részére ellenszolgáltatás nélkül - részben,
vagy egészben - rendelkezésére bocsátott anyagokból, félkész termékekből
ellenszolgáltatás ellenében termékdíj köteles termék előállítása.
343/2011(XII.29.) Korm. rendelete 9.§ (10) bekezdés:
Bérgyártás során a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb
a termékdíj köteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem
haladóan adhat hozzá terméket a bérgyártató részére gyártott termékdíj köteles
termékhez.
A termékdíj kötelezett: A Bérgyártató

A
Ktdt.
szerződés
alapján
ÁTVÁLLALHATJA pld.

14.§
termékdíj-

(5)
kötelezettséget

a

bekezdés:
kötelezettől

- az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíj köteles termék
legalább
60%-át
külföldre
értékesíti
..
Az átvállalás szerződést az Átvállalónak 15 napon belül be kell jelentenie a NAV
részére. A nyomda a számlában záradékolja a termékdíj mentességet
alátámasztó szerződés tényét.
"A termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés…..) pontja alapján a vevőt
terheli"
A Ktdt. 25.§. (1) bekezdése Visszaigénylő: (csak befizetett termékdíjas
terméknél)
Visszaigénylésre jogosult vevő kérheti a számlazáradékolást a paragrafus
alapján.
2015. január 1.-től hatályos az irodai papír termékdíj !!!
A termékdíj mértéke 19 Ft/kg + Áfa

A hatályos törvény fogalmai szerint, 18a. irodai papír: információ
hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további
megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra
Törvény melléklete szerint:
h) irodai papírok
1. Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra
tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó
számára
kiszerelve
kivéve: könyv alappapír; VTSZ: ex. 4802
2. Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy
más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más
bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy
téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra,
nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve
kivéve: könyv alappapír; VTSZ: ex. 4810
3.
Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb,
napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy
más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos
tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy
gyűjtemények
számára
papírból
vagy
kartonból
kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket VTSZ: ex. 4820
Irodai papír csak akkor lehet egy kiadvány, ha megrendelő a reklámhordozó
termékdíj mentességéről írásban nyilatkozik a Ktdt. 2.§ .26. a.) vagy b.) vagy c.)

pontja alapján . Ha a termék reklámhordozó és irodai papírnak számít egyben,
akkor 85 Ft/kg. termékdíj terheli.

Nyomda által gyártott csomagolószernek minősül például:









papír alapanyagból készült nyomott táska, tasak
bármilyen
papír
alapanyagból
készült
nyomott
felhasználható csomagolószer
kartonpapírból készült dobozok, nyomva vagy anélkül
boríték
matrica
raklapcímke
ételszalag
címke, kivéve szavatossági felirattal

csomagolásra

A termékdíj mértéke 19 Ft/kg, amelyet a hatályos Áfa mértéke is terhel.
Amennyiben ezen csomagolószerek egyben gazdasági reklámanyagot is
tartalmaznak, abban az esetben is a csomagolószer szerinti termékdíj-fizetési
kötelezettség
terheli
a
termékdíj
köteles
terméket.
A fenti példák esetében a nyomda automatikusan termékdíjjal növelt számlát állít
ki.
A Megrendelő, mint a kötelezett első vevője a Ktdt. 3.§ (6) bekezdés alapján
nyilatkozhat arról is, hogy
a.) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15.§ (4)
bekezdés
szerinti
termékdíj
átalány
fizetésére
jogosult,
vagy
b.) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27.§(2) bekezdése feltételeinek
megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy
c.) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás
előállítására használja fel.
REKLÁMHORDOZÓK NYILATKOZATA
A Ktdt. 2.§. 26 pontban reklámhordozó papírnak minősülő kiadványok (röplap,
egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány) után
a termékdíj-fizetési kötelezettség fennáll. A törvény szerint erről ugyancsak
nyilatkoznia kell a megrendelőnek.
A Ktdt. 2.§. 26. pont a.) pontja alapján a nyilatkozat tevő saját hatáskörében
vizsgálja és dönti el az adott kiadvány, vagy időszaki lap tekintetében, hogy
kiadványonként, annak teljes NYOMTATOTT felületére vetítve legalább 50%ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadványról vagy
időszaki lapról van szó, s ennek függvényében állítja ki nyilatkozatát
A Ktdt. 2.§. 26. b.) és c.) pontjai esetében a nyilatkozatot tevő saját hatáskörében
dönti el és nyilatkozza le, ezen paragrafusok szerint státuszát a megrendelt
kiadvány besorolását.

