TERMÉKDÍJ
kiemelten elektromos és elektronikai berendezések
importőrei / gyártói / magyarországi forgalomba hozói részére

E terület többszörösen is érintett a termékdíj kapcsán, hisz
-

egyrészt maga a termék, mint elektronika (a pontos termékkör felsorolásra kerül a
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 4. számú mellékletében),

-

másrészt viszont annak csomagolása is termékdíj köteles (ez lehet sima
csomagolás,

illetve

kereskedelmi

csomagolásnak

számító

füles

műanyag

reklámtáska is),
-

sőt ha a cég nyomtatott prospektust, reklámanyagot készíttet saját termékeiről,
szolgáltatásairól, akkor az után is díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

A csomagolás termékdíj tételei (2-es melléklet):
Műanyag 36,- Ft / kg
Társított 44,- Ft / kg
Alumínium 16,- Ft / kg
Fém (kivéve alumínium) 13,- Ft / kg
Papír, fa, természetes alapú textil 16,- Ft / kg
Üveg 6,- Ft / kg
Egyéb 44,- Ft / kg
Műanyag bevásárló reklámtáska, mint kereskedelmi csomagolás termékdíja 1900,- Ft / kg
Reklámhordozó papírok termékdíj tétele (8-as melléklet): 26,- Ft / kg
Elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtételei (9-es melléklet):
Háztartási nagygépek 83,- Ft / kg
Háztartási kisgépek 83,- Ft / kg
Információs és távközlési berendezések (kivéve a rádiótelefon) 90,- Ft / kg
Szórakoztató elektronikai cikkek 100,- Ft / kg
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (kivéve a helyhezkötött, nagy méretű
szerszámok) 83,- Ft / kg
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 100,- Ft / kg
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 90,- Ft / kg
Adagoló automaták 92,- Ft / kg
Rádiótelefonok 1000,- Ft / kg

Azt, hogy Magyarországon egész pontosan mi sorolandó elektronikai berendezések, eszközök,
alkatrészek közül a termékdíjas körbe, a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet határozza meg.
Ezen rendelet 4. számú mellékletében VTSZ számokkal és pontos megnevezésekkel felsorolásra
kerül minden termékdíj köteles tétel.
A rendeletet teljes terjedelmében, a 2011 január 1-től hatályos módosítások kiemelésével
megtalálják honlapunk Jogszabálytár rovatában.
A melléklet az elektromos és elektronikai berendezések közül az alábbiakat sorolja a termékdíjas
kötelezettség alá. Felsorolásunk tartalmazza a VTSZ számot, a megnevezést, kiemelten a
kivételeket és termékkörönként a díjtételeket is.

Háztartási nagygépek (termékdíjtétel: 83,- Ft/ kg)
8414

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy
visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a
nedvesség külön nem szabályozható

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más
működésű is; (kivétel: hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés,
valamint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tartozó termékek)

8422

Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack,
kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép;
palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló gép; más
csomagoló-

vagy

bálázógép

(beleértve

a

zsugorfóliázó

bálázógépet

is);

ital

szénsavazására szolgáló gép
8450

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely
mos és szárít is

8501

Elektromotor és elektromos generátor (kivétel: az áramfejlesztő egység (aggregát) )

8508 19

Porszívók beépített elektromotorral (kivétel: a 8508 11 vtsz. alá tartozók)

8516 10 11

Elektromos átfolyásos vízmelegítő, helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos légés talajmelegítő készülék

8516 21 00

Hőtárolós radiátor

8516 29 10

Folyadékkal töltött radiátor

8516 29 50

Hősugárzó

8516 29 91

Más beépített ventilátorral

8516 29 99

Más helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék

8516 50 00

Mikrohullámú sütő

8516 60

Más sütő; tűzhely, főzőlap, forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély

Háztartási kisgépek (termékdíjtétel: 83,- Ft / kg)
8423 10

Személymérleg, csecsemőmérleg is, háztartási mérleg

8452 10

Háztartási varrógép

8508 11 00

Legfeljebb 1 500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más
tartálykapacitással rendelkező beépített elektromotoros porszívó

8509

Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral (kivétel: a 8508 vtsz.
alá tartozó porszívók és a 8509 90 vtsz.)

8510

Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral

8516

Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék

8516 31

Hajszárító

8516 32 00

Más fodrászati készülék

8516 33 00

Kézszárító készülék

8516 40

Villanyvasaló

8516 71 00

Kávé- vagy teafőző

8516 72 00

Kenyérpirító

8516 79 20

Olajsütő

8516 79 70

Más elektrotermikus háztartási készülék

8536

Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére
vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék,
(például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültség-csökkentők,
dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok, kivéve:
a 0,5 és 350 A áramhatárok közötti motorindító, túlterhelés és zárlat ellen védő,
valamint

elosztóáramkörök azonnali vagy késleltetett kapcsolására alkalmazott,

kézzel, vagy elektromágnessel működtetett kapcsolószerkezet, eszköz); optikai
szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
9101

Karóra, zsebóra és más óra (beleértve a stopperórát is), nemesfémből vagy
nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal

9102

Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is (kivéve: a 9101 vtsz. )

9103

Óra „kisóraszerkezettel” (kivétel: a 9104 vtsz)

9104

Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- és vízi
járműhöz

9105

Más óra

Információs és távközlési berendezések, kivéve a mobil és a rádiótelefon
készülék (termékdíjtétel: 90,- Ft / kg)
8443

Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá tartozó
nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek,
kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai

8469

Írógépek, szövegszerkesztő gépek (kivétel: a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók)

8470

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó-, és
megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép
számolószerkezettel; pénztárgép

8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró
gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen
adatok feldolgozásához

8472

Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata
bankjegykiadó

gép,

érmeválogató,

érmeszámláló

vagy

érmecsomagoló

gép,

ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép), kivéve a 8472 90 30 vtsz. alá tartozó
termékek
8517

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli
hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy
vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok
(helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy
8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek, valamint a 8517 12,
a (kivéve: 8517 69 31 és a 8517 69 39)

8518 30 20

Vezetékes telefon kézibeszélője

8519 81 11

Szövegismétlő készülék telefonhoz

8519 81 51

Diktafon, amely csak külső áramforrással működik

8519 50 00

Telefonüzenet-rögzítő

8526

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

8528 41 00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor

8528 51 00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos más monitor

8528 61 00

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos projektor

8528 69 10

Automatikus

adatfeldolgozó

gép

által

létrehozott

digitális

információ

megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítő (például folyadékkristályos
eszköz) segítségével működő más projektor
8530

Elektromos ellenőrző jelző-, és biztonsági berendezés vasút, villamosvasút, közút belvízi
kikötő, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (kivétel: a 8608 vtsz. )

8543 70 10

Elektronikus fordítógép vagy szótár

Szórakoztató elektronikai cikkek (termékdíjtétel: 100,- Ft / kg)
8518

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató,
mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló
egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység (kivétel: a
8518 30 20 vtsz. alá tartozó termékek)

8519

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék (kivétel: a 8519 50, a 8519 81 11 és
a 8519 81 51 vtsz. alá tartozó termékek)

8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

8525 80

Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamerafelvevők a 8525 80 11 kivételével

8527

Rádióműsor-vevőkészülék,

hangfelvevő

vagy

-lejátszó

készülékkel

vagy

órával

kombinálva is, közös házban
8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére
alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, vagy hang vagy képfelvevő vagy -lejátszó
készüléket magában foglaló is (kivételek: a 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a
8528 69 10 vtsz. alá tartozó termékek)

852933

Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek
alkatrészei, fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte (kivétel: a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési
kivételével)

9006 40 00

Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép

9006 51 00

Fényképezőgép

közvetlen

keresővel

[egylencsés

visszatükrözés

(SLR)],

legfeljebb 35 mm szélességű filmtekercshez
9006 52 00

Más fényképezőgép, 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez

9006 53

Más fényképezőgép 35 mm szélességű filmtekercshez

9006 61 00

Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte: kisülési csővel működő
(elektronikus) villanófény-készülék

9007 11 00

Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel
vagy anélkül: Kamera, 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as filmhez

9007 19 00

Kamera, más filmhez

9008 10 00

Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti
nagyító és kicsinyítő (mozgó-fényképészeti kivételével), diavetítő

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a nagyméretű,
helyhez kötött ipari szerszámok (termékdíjtétel: 83,- Ft / kg)
8452 21 00

Más, automata ipari varrógép

8458

Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is)

8459

Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, marómenetvágó vagy
menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), (kivétel: a 8458 vtsz. alá tartozó
eszterga, beleértve az esztergáló központot is)

8461

Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék köszörülő vagy
fogaskerék-simító gép, fűrész- és vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható
fém vagy cermet leválasztással működő más szerszámgép

8465

Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa,
csont, keménygumi; kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására

8462

Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém
megmunkálására; nyíró, hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető, nyíró, lyukasztó
vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol
nem említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására

8463

Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cement megmunkálására

8467

Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus, vagy beépített elektromos vagy nem
elektromos motorral működő

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések (termékdíjtétel: 100,- Ft / kg)
8543

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések

854370 Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel
854370 51

Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel legfeljebb 100 cm csőhosszúsággal

8543 70 55

Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsővel

8543 70 59

Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz

9503 00 30

Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű
„méretarányos” összeszerelhető modell készletben, működő is

9503 00 75

Beépített motorral működő más játék és modell műanyagból

9503 00 79

Beépített motorral működő más játék és modell más anyagból

9504 10 00

Tévéhez kapcsolható videojáték

9504 30

Pénzérmékkel,

bankjegyekkel,

bankkártyákkal,

zsetonokkal

vagy

más

fizetőeszközökkel működő más játék (kivétel: a tekepálya-felszerelés)
9504 90 10

Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű

Ellenőrző és vezérlő eszközök (termékdíjtétel:90,- Ft / kg)
8423

Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (kivétel: az 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységű mérleg), beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget
is; súly mindenfajta mérleghez, (kivétel: a 8423 10 vtsz. alá tartozó termékek)

8512 30 10

Gépjárműhöz használt riasztóberendezés

8531

Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna jelzőtábla,
betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék). Kivétel: a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó
termékek.

Adagoló automaták (termékdíjtétel: 92,- Ft / kg)
8472 90 30
8476

Bankjegykiadó automata

Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására), beleértve a
pénzváltó gépet is

8476 21 00

Automata italárusító gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel

8476 81 00

Más elárusító automata beépített melegítő-, hűtőkészülékkel

Rádiótelefon készülék (termékdíjtétel: 1000,- Ft / kg)
8517 12 00

Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való távbeszélők

8517 69 31

Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék, hordozható személyi hívó

8517 69 39

Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék

