Importőrök környezetvédelmi termékdíj kötelezettsége

Azon Gazdálkodók, akik közösségből, vagy harmadik országból hoznak be akkumulátort,
gumiabroncsot, elektromos, elektronikai berendezéseket, illetve kőolaj termékeket, azok
termékdíj kötelezetté válnak.
Kötelezettségük keletkezik a behozott termékek után, minden esetben súly alapon, a
módosított 1995 évi LVI. Tv-ben meghatározott díjtételekkel számítva.
Nem csupán a fenti termékek termékdíj kötelezettek, hanem ezek csomagolása is, szintén
súly alapon számítva, ugyancsak a módosított 1995 évi LVI. Tv díjtételei szerint.
Csomagolás tekintetében nem csupán a fenti termékek csomagolása termékdíj köteles,
hanem minden más egyéb, az országba behozott áru csomagolása is. Ha tehát egy
Gazdálkodó bármilyen árut hoz be az országba akár a Közösségből, akár az EU-n kívüli
országokból, annak csomagolása okán mindenképp termékdíj köteles Gazdasági szereplővé
válik.

Változás az import termékdíjban 2010-től

Az import utáni termékdíjat korábban a vámeljárás során kiszabta a hatóság és az
megfizetésre is került, erről külön nyilvántartást a Gazdálkodónak vezetni nem kellett. Ha
ezen felül is érintett volt a termékdíj kapcsán, akkor az egyéb termékdíj bevallásaiban sem
kellett ezen tételeket szerepeltetni.
2010. január 1-től ez megszűnt. A hatóság a vámeljárás során nem szabja ki és nem fizetteti
meg a termékdíjat, hanem ezeket a tételeket a normál termékdíj bevallásban kell
szerepeltetni.
Attól, hogy nem ő szabja ki azt, a vámhatóság a jövőben is látja az import utáni
kötelezettséget. Tehát ha nem kapja meg róla a bevallást, akkor ellenőrzést fog elrendelni.
Ha hiányosságot talál, 5 évre visszamenőleges teljes körű adóellenőrzést rendelhet el.

Mi a teendő?

Azon Gazdálkodók, akik nem csupán az importjuk után kötelezettek és eddig is be voltak
jelentkezve a termékdíj hatálya alá, adtak le bevallásokat, azok dolga egyszerűen annyi,
hogy a termékdíj bevallásaikban eddig nem szereplő import utáni termékdíjat is beveszik a
nyilvántartásokba, a bevallásokba és ennek alapján nem az import eljáráskor fizetik meg a
vonatkozó termékdíjat, hanem a többivel együtt minden negyedévet követő hónap 20.
napjáig.

Azok a Gazdálkodók, akik az importon felül nem termékdíj kötelesek semmilyen tekintetben,
2010-től be kell jelentkezzenek a termékdíj köteles körbe, az import utáni termékdíjról
nyilvántartást kell vezessenek, negyedévente bevallást kell készítsenek és a vonatkozó
összesített termékdíjat meg kell fizessék. Határidő minden negyedévet követő hónap 20.
napja.
Amennyiben az érintettek nem tettek eleget kötelezettségeiknek, úgy ezt önellenőrzéssel,
pótbevallással és az elmaradt díj megfizetésével korrigálhatják. A gyakorlat azt mutatja, hogy
ez esetben csak késedelmi pótlékkal kell számolniuk.
Ha azonban a hiányosságra egy vámhatósági egyeztetés derít fényt, úgy termékdíj bírság és
mulasztási bírság kiszabására is kell számítani. A termékdíj bírság az elmaradt termékdíj
100%-a (azon felül, hogy az elmaradt díjat természetesen meg kell fizetni), a mulasztási
bírság pedig 500.000 – 2.000.000,- Ft-ig terjedhet.

