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Könyvelő irodák felelőssége a termékdíj kapcsán

2008-tól 2011. január 1-ig a termékdíj ellenőrzése a VPOP hatáskörébe tartozott. 2011
január 1-től ez is a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felügyelete alá került.
A legtöbb Gazdálkodónak sajnos tudomása sincs arról, hogy termékdíj kötelezettsége volna.
Eddig, ha a vám bírságot szabott ki rájuk, a könyvelők joggal mondhatták, hogy a termékdíj
nem adó és nem az APEH-hoz tartozik, így nem felelnek e területért.
A termékdíj valóban nem adó, sőt a törvényből az "adók módjára behajtható" jelzőt is
kivették, viszont a NAV hatáskörébe tartozik a felügyelete, mint az adóknak. A Gazdálkodó
ma már joggal kéri számon könyvelőjét az esetleges szankcionálások miatt.

Sajnos már az elmúlt néhány hét is szolgált gyakorlati példával arra, hogy a termékdíj
elmaradásai okán megbírságolt Gazdálkodó peres úton igyekszik könyvelőjén behajtani a
bírságot.

Mit tehet a könyvelő iroda?
Javasoljuk, hogy Ügyfélkörüket írásban tájékoztassák kötelezettségeikről, és amennyiben
nem kívánják e terület rendbetételét és ügyintézését magukra vállalni, akkor erről a tényről
is. A tájékoztatás mellett lehetőség szerint érdemes külön nyilatkoztatni a termékdíjban
érintett ügyfeleket arról, hogy amennyiben ennek kapcsán bármiféle büntetést ró rájuk a
Hatóság, azért a könyvelő iroda semmilyen formában nem vállalja a felelősséget.
Anyagunk második fele érthető formában, röviden nyújt tájékoztatást a termékdíj lényegéről
és arról, hogyan tehet eleget a Gazdálkodó a kötelezettségének.

Ingyenes tájékoztató sorozat könyvelő irodák és ügyfeleik részére
Ezen felül cégünk ingyenes tájékoztató sorozatot szervez könyvelő irodák és ügyfeleik
részére.
Ennek keretében mód van arra, hogy kiszállunk, áttekintjük a teljes ügyfélkört, és
tevékenység alapján megállapítjuk, ki az aki kötelezett és ki nem, a kötelezettekre
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vonatkozólag pedig cégenként adunk egy-egy írásos állásfoglalást arra vonatkozólag, hogy
mi után van termékdíj kötelezettsége az ügyfélnek és hogyan tehet eleget ennek.
Mód van arra is, hogy kisebb csoportokban konzultációt biztosítunk Ügyfeleik részére, ahol
tájékoztatjuk őket kötelezettségeikről és arról, milyen gyakorlati lépéseket kell tenniük ezek
rendezésére.

Ha a fentiek kapcsán bármi kérdésük volna, keressenek minket, készséggel állunk szíves
rendelkezésükre.
Berta Beatrix
e-KVTD Consulting Kft.
Email: berta.beatrix@ekvtd.net
Tel.: (70)320-3923
Fax: (1)700-2103
Web: www.ekvtd.net
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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.
A hatóság visszamenőleg öt évre teljes körű adóellenőrzést végezhet. Az általuk
alkalmazható bírságok e tekintetben: termékdíj bírság (ami az elmaradt termékdíj 100%-a is
lehet, azon felül, hogy megfizetésre kötelezik az elmaradt díjat is), mulasztási bírság
(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.
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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 megfizetés.
Bejelentkezés
Ehhez 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.
Nyilvántartás vezetés
A nyilvántartásban szerepelni kell a bizonylatok sorszámának, teljesítés dátumának, a
szállító/vevő megnevezésének és címének, valamint a köteles termék megnevezésének,
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.

Javaslatunk

A vámhatóság öt évet vonhat adóellenőrzés alá. Ha a bejelentkező alany a múltban is
ugyanazt a tevékenységet folytatta, akkor kivizsgálás alá vonja, hogy miért csak most
jelentkezett be a hatály alá. Javasoljuk, hogy amennyiben vannak elmaradások, a
bejelentkező adjon le a múltra vonatkozólag pótbevallást és fizesse meg az elmaradt
termékdíjat. Ebben az esetben csak késedelmi pótlékot kell még fizetnie.

Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 41.

