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Termékdíjról egyszerűen
A környezetvédelmi termékdíj területe széles körben érinti a vállalkozásokat. Sajnos gyakran
előfordul, hogy adott Gazdálkodónak tudomása sincs arról, hogy tevékenysége termékdíj
köteles. Az előírásoknak mindenben megfelelő nyilvántartások, bevallások, befizetések
hiánya pedig szigorú szankciókat von maga után.
2008. január 1-től a termékdíjas ellenőrzések feladatköre a VPOP fennhatósága alá került,
ők szigorú, nagy arányban bírsággal végződő ellenőrzést végeztek. 2011. január 1-től a
termékdíj felügyelete a NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) hatáskörre. 2012-től a termékdíj
adók módjára behajtható köztartozás. Behajtása és ellenőrzése szigorodik.
A hatóság visszamenőleg öt évre teljes körű adóellenőrzést végezhet. Az általuk
alkalmazható bírságok e tekintetben: termékdíj bírság (ami az elmaradt termékdíj 100%-a
lehet, azon felül, hogy megfizetésre kötelezik az elmaradt díjat is), mulasztási bírság (az
elmaradt termékdíj mértékétől függetlenül 500.000 – 2.000.000,- Ft-ig terjedhet), lefoglalás,
elkobzás.

Nagyon leegyszerűsítve a lényeg
Környezetvédelmi termékdíjköteles termékcsoportok:
- gumiabroncs
- csomagolás, kereskedelmi csomagolás
- egyéb kőolajtermékek
- akkumulátor
- reklámhordozó papír
- elektromos és elektronikus berendezések
Mindenki, aki a fenti termékkörök bármelyikét
- behozza az országba (akár EU-ból, akár a Közösségen kívülről) saját felhasználásra,
vagy hazai értékesítésre, vagy
- előállítja és hazai értékesítésben forgalomba hozza,
köteles a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére.
Csomagolás, kereskedelmi csomagolás körében a kötelezett az a Gazdálkodó, aki
termékét a csomagoló anyagba csomagolva értékesíti. Gyakorlatilag szinte minden
kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás ide tartozik.

Törvény szerinti kötelezettség
Bejelentkezés a vámhatóságnál a termékdíj kötelezettek körébe, a tevékenység során
alkalmazott termékdíj köteles termékek mindegyikéről folyamatos nyilvántartás vezetése, ez
alapján bevallások elkészítése és a vámhatóság felé történő benyújtása elektronikus úton,
valamint a termékdíj megfizetése. További kötelezettség az értékesítés során a számlán
való feltüntetés, azaz a számlazáradékolási kötelezettség.
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Bejelentkezés
Ehhez jelenleg két azonosítószámra van szükség. A VPID számra, amit a vámhatóság
(jelenleg NAV) ad ki ingyenesen, kérelmét a www.vam.gov.hu oldalon letölthetik. Illetve a
GLN számra, amit a GS1 Magyarország Kft-től igényelhetnek. Ennek éves díja 5 000,- Ft.
E két azonosító meglétével már bejelentkezhet a Gazdálkodó a termékdíj hatálya alá a
NAV-nál. Nyomtatvány letölthető szintén a www.vam.gov.hu oldalon.
A GLN szám 2012-től megszűnik. Tehát aki most bejelentkezik a hatály alá, annak most
meg kell fizetni érte az 5000,- Ft-ot, de jövőre már nem kell meghosszabbítania annak
érvényességét.
Nyilvántartás vezetés
A nyilvántartásban szerepelni kell a bizonylatok sorszámának, teljesítés dátumának, a
szállító/vevő megnevezésének és címének, valamint a köteles termék megnevezésének, KT
kódjának, mennyiségének és súlyának.
A nyilvántartások alapján időszak végén összevonás készül és a mindenkori jogszabályi
megkötéseknek megfelelő díjtételek alkalmazásával kerül kiszámításra az egyes termékek
után fizetendő díj.
Jelenleg minden termékdíj köteles termék után a számítás súly alapon történik.
Bevallás, befizetés
A nyilvántartások alapján bevallásokat kell benyújtani, melynek rendje jelenleg negyedéves.
Benyújtási és befizetési határidő minden negyedévet követő hónap 20. napja. A bevallás
elektronikus úton történik ügyfélkapun keresztül, a használandó nyomtatványok szintén a
www.vam.gov.hu oldalon megtalálhatók.
Számlazáradékolás
A termékdíj köteles Gazdálkodó az értékesítési számlákon köteles feltüntetni a termékdíjra
vonatkozó információkat. Ha megfizette a hatóság felé a díjat, akkor azt. Ha koordinálós
szerződés alapján mentességet élvez és csak hasznosítási díjat fizet, akkor azt.

Termékdíj átalány lehetősége 2012-től
Az új módosító javaslatban szerepelt a termékdíj átalány körének bővítése.
A tervezet szerint három gazdálkodói kör lesz jogosult az átalány igénybevételére:
1. Marad a 2010-es törvényben már szereplő mezőgazdasági kistermelők köre a
megszokott árbevétel határokkal:
- előző év árbevétele 10M alatt, átalány 2000,- Ft
- előző év árbevétele 50M alatt, átalány 7000,- Ft
- tárgyévben kötelezetté váló gazdálkodó átalánya 5000,- Ft
2. Ezen felül átalány adózó lehet a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy
saját céllal felhasználó Gazdálkodó. Éves átalánydíja 12 000,- Ft.
3. Továbbá átalányadózó lehet a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját
céllal felhasználó Gazdálkodó. Éves átalánydíja 60 000,- Ft.
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Fontos figyelni arra, hogy az a Gazdálkodó, aki csomagoláson kívül más
termékáramban is érintett a termékdíj tekintetében, az átalány lehetőségét nem veheti
igénybe.
A korábbi rendtől eltérően a tervezet szerint az átalányosoknak is lesz bevallási
kötelezettségük, de mindössze évi egy, a tárgyévet követő év jan. 20-ig. Ez a határidő lesz a
befizetési kötelezettség határideje is.
FONTOS tudni az átalány alá jelentkezőknek, hogy ez a módozat visszamenőleges
termékdíj rendezésre nem nyújt lehetőséget. Tehát az a Gazdálkodó, aki csak most kíván a
termékdíj hatálya alá bejelentkezni, de vannak elmaradásai az elmúlt évek működéséből
eredően, azok ezt az elmaradást az átalány keretében nem rendezhetik.
A hatóság 5 évre visszamenőleg vonhatja őt ellenőrzés alá, a szankciók köre pedig nem
változott (termékdíj bírság, mulasztási bírság, lefoglalás, elkobzás).
Tehát még mindig úgy lesz érdemes a termékdíj alá bejelentkezni, hogy akinek elmúlt évi
elmaradásai vannak, azok a bejelentkezéskor ezt pótbevallásokon jelentsék a hatóságnak
az elmaradt termékdíj és a vonatkozó késedelmi pótlék megfizetésével együtt. A jövőbeni
ügymenet már folyhat az átalány körében.

Igény szerint segítségükre lehetünk a következőkben
- VPID, GLN kérelem
- Bejelentkezés elkészítése, benyújtása
- Visszamenőleges nyilvántartások elkészítése
- Pótbevallások elkészítése, benyújtása
- Normál nyilvántartások vezetése
- Normál bevallások elkészítése, benyújtása
- 2012-től az átalány alá történő bejelentés
- Esetleges ellenőrzés során hatóság felé képviselet.
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