Műanyag csomagolások termékdíjas sajátosságai
A kereskedelmi tevékenység elkerülhetetlen eleme a különféle csomagolások alkalmazása.
Jelen tájékoztató anyagunk kizárólag a különféle műanyag csomagolások termékdíjas
vonatkozásait hivatott tisztázni, ezért egyéb termékdíjtételekkel most nem is foglalkozunk.
Termékdíj tekintetében nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni az általános
csomagolás tételeit a kereskedelmi csomagolásnak számító műanyag (bevásárló-reklám)
táskától. Azért nagyon fontos ez a különbségtétel, mert a normál csomagolás termékdíj
tétele, még ha anyagát tekintve műanyag is, töredéke a műanyag (bevásárló-reklám) táska
termékdíjának.
Az 1995 évi LVI-os törvény jelenleg hatályos verziójában műanyag csomagolási tételeket
keresve az alábbiakat találjuk:
Műanyag csomagolás: 36,- Ft / kg
Műanyag kereskedelmi csomagolás: 350,- Ft / kg
Műanyag (bevásárló-reklám) táska: 1900,- Ft / kg

Tisztázzuk, mit kell értenünk a fenti csomagolási tételek fogalma alatt.
Műanyag csomagolás:
Ide tartozik mindenfajta műanyagból készült fólia, simítózáras tasak, zár nélküli tasak,
zacskó, zsák, aminek nincs füle. Szintén ide tartozik minden műanyag kupak, boros, vagy
pezsgős üvegek nyakán lévő műanyag kapszula is. És úgyszintén műanyag csomagolási
tétel az a ragasztószalag, vagy az a műanyag pánt, amivel a kartoncsomagolást még
áthúzzuk, hogy a szállítást biztonságosabbá tegyük.
Műanyag kereskedelmi csomagolás:
Ez a fogalomkör kizárólag az ital félék közvetlen tároló csomagolását jelenti, műanyagból.
Tehát pet palackok, kannák, műanyag tartályok, amelyben a termékek értékesítésre
kerülnek. Ezek műanyag kupakjai már sima műanyag csomagolásnak számítanak, nem
tartoznak a kereskedelmi csomagolás körébe. Ezen termékdíj megfizetése 2010-től
egyöntetűen a gyártó feladata, a kereskedőt akkor terheli e tekintetben a termékdíj, ha EUból, vagy harmadik országból szerzi be az árut.

Műanyag (bevásárló-reklám) táska:
A törvényi megfogalmazás szerint „a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének
részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolt, illetve
csomagolatlanul forgalmazott kiskereskedelmi termékek, áruk, reklámanyagok szállítására
szolgáló hajlékonyfalú műanyag hordtasak vagy hordtáska-csomagolás”.
Gyakorlatilag a füllel, fogantyúval, pánttal ellátott reklám szatyor.

Azt mondhatnánk, hogy a sima csomagolásnak számító nejlon tasak és a kereskedelmi
csomagolásnak számító műanyag (bevásárló-reklám) táska közötti különbség voltaképpen
annyi, hogy az egyiknek van füle, a másiknak pedig nincs. Ennyire azonban sajnos nem
egyszerű a dolgunk. Léteznek ugyanis olyan fül nélküli nagyobb nejlon tasakok, amik eleget
tesznek a törvény szövegének és az értékesített termékeket összességének elvitelét segítik.
Azért, hogy egyértelmű legyen, hogy az általunk alkalmazott nejlonzsák csomagolás, vagy
kereskedelmi csomagolás-e, a törvény megadja azon tételek vámtarifaszámát, amelyek a
műanyag (bevásárló-reklám) táska körébe tartoznak, azaz kereskedelmi csomagolási
tételnek számítanak.
Ezen VTSZ számok a következők:
3923 21
3923 29
Javaslatunk műanyag csomagolás használatánál
Ma már létezik elbomló műanyag csomagolás. Ennek termékdíj tétele a fent felsoroltakhoz
képes 75%-kal alacsonyabb, mint a régi típusú műanyagoké. A környezet kímélése okán is
és termékdíj fizetési kötelezettségünk csökkentésére is érdemes ilyen új típusú műanyag
csomagolásokat használnunk.
Illetve vannak olyan csomagolóanyag forgalmazók, akik átvállalják a termékdíj
megfizetését (ehhez több kritériumnak meg kell felelniük, amiket most nem sorolunk fel).
Érdemes tőlük beszerezni csomagoló anyagainkat, mert ők számlájukon is feltüntetik,
valamint külön nyilatkoznak is arról, hogy a termékdíjat a tőlük vásárolt csomagoló anyag
után megfizették, így nekünk ezeket a tételeket nem kell beállítani a bevallásainkba, és nem
kell ismételten megfizetni utána a vonatkozó termékdíjat.
Ha nagy tételben használunk műanyag csomagolást tevékenységünk során, érdemes
koordinálóval megállapodást kötnünk. Egy ilyen szerződéssel a vámhatóság felé már

csak nyilvántartási és jelentési kötelezettségünk marad, termékdíj fizetési kötelezettségünk
nem lesz. Helyette a koordináló felé kell hasznosítási díjat fizetnünk, ez azonban 40-50%-kal
alacsonyabb, mint a vám felé fizetendő termékdíj.
2011-től a koordinálók szerepe és a mentességi rendszer is valószínűleg nagyban változik.
Figyeljék híreinket, a változásokról tájékoztatjuk olvasóinkat.

