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Nyomdák termékdíj kötelezettsége 2012-től
Az új termékdíj törvény a nyomdák számára két fontos változást is hozott. Az egyiket
csomagolás, a másikat reklámpapír tekintetében.

Milyen tételek után keletkezhetett termékdíj kötelezettsége egy
nyomdának 2011. év végéig?
Csomagolás
-

Amiben az elkészült nyomdai anyagok értékesítésre kerültek: csomagoló papír,
gumigyűrű, díszdoboz, gyűjtő karton, fa paletta…

-

Ha a nyomda alapanyagokat, eszközöket, bármilyen, a gazdasági tevékenységével
összefüggő dolgot hozott be EU-ból, vagy harmadik országból, akkor ezen
szállítmányok teljes csomagolása.

Elektronika:
-

Saját részre EU-ból, vagy harmadik országból behozott elektronikai gépek,
berendezések. (Természetesen az e gépekkel együtt, vagy ezekhez behozott
akkumulátor, kenőolaj, esetleg gumiabroncs is termékdíj köteles.)

Reklám papír:
-

Azon

reklámanyagok,

amelyeket

a

nyomda

saját

magáról,

termékeiről,

szolgáltatásairól készített.

Mi változik 2012-től?
Csomagolás:
-

A hazai forrásból beszerzett csomagolószerek után, amelyekben csomagolva a
nyomda a kész anyagokat értékesíti, a jövőben nem a nyomda a kötelezett, hanem a
csomagolószer gyártója/hazai forgalomba hozója

-

Az importok utáni csomagolás marad a nyomda kötelezettsége

Elektronika:
-

Nincs változás, marad a 2011-ben megszokott metodika.

Reklám papír:
-

Minden, a nyomda által előállított reklám papír után a nyomda a kötelezett. A saját
részre gyártott után is és a vevőinek készített anyagok után is.
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A változások a gyakorlatban
Nincs tehát változás az import csomagolás, a külföldről behozott gépek és tartozékok,
valamint a saját részre előállított reklámpapírok tekintetében. Ezeket ugyanúgy kell
nyilvántartani, bevallani és megfizetni, ahogyan eddig.
Változtak a díjtételek, ezeket a későbbiekben kiemelten felsoroljuk.
A jövőben nem kell nyilvántartásba venni a hazai csomagolóanyag beszerzéseket és nem
kell követni ezen csomagolószerek fogyását sem.
Az igazán komoly változást a nem saját célra előállított reklámpapírok jelentik:
Hogyan döntsük el, mi minősül reklámpapírnak?
Minden megrendelésnél a megrendelőnek nyilatkoznia kell a nyomda felé arról, hogy az
általa rendelt munkaanyag reklámpapír-e, avagy sem. A nyilatkozatokat a nyomda 5 évig
meg kell őrizze és egy esetleges ellenőrzés során fel kell tudnia mutatni.
Ha utólag kiderül, hogy a vevő nyilatkozata valótlan volt és az általa rendelt anyag mégis
reklámpapír, a felelősség a megrendelőé és nem a nyomdáé.
Ha a vevő nem nyújt nyilatkozatot, az a biztonságos eljárás, ha a nyomda beteszi az
anyagot a termékdíjas körbe, nyilvántartásba veszi és megfizeti a vonatkozó díjat. Valamint,
természetesen, beépíti az árba a termékdíj összegét.
Sajnos a termékdíj a nettó árba kerül bele, tehát áfa alapot képez.
Előfordul, hogy egy elkészített anyag csomagolószer és reklámpapír is egyben, mint pl a
logózott, vagy reklámmal ellátott papírtasakok, dobozok, stb. Ilyen esetben a csomagolószer
a prioritás, tehát ezen tételeket nem a 64,- Ft/kg-os reklámpapír, hanem a 20,- Ft/kg-os
papír csomagolószer körében kell elszámolni.
A törvény meghatározása a reklámpapír fogalmára:
„A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben
meghatározott

gazdasági

reklámot

tartalmazó,

a

médiaszolgáltatásokról

és

a

tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki
lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót
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tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány
külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír
fogalmába:
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem
gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott
kiadvány, időszaki lap,
c) a könyv, tankönyv”

Számlazáradékolási kötelezettség
A nyomda köteles a számlán feltüntetni a termékdíj összegét. A 343/2011. Kormányrendelet
a számlazáradék szövegét az alábbiak szerint szabja meg:
„A reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból ..................... Ft”

Megváltoznak a díjtételek
Reklámpapír 64,- Ft/kg

Ha van import, amelynek csomagolása után továbbra is a nyomda a kötelezett:
Műanyag 42,- Ft/kg
Papír, fa, természetes alapú anyag 20,- Ft/kg
Fém 20,- Ft/kg
Az elektronikai díjtételek (esetleges termékdíj köteles gép/berendezés importja esetén)
fajtától függően: 50, 100, 500

Ft/kg lehet (Nyomdai alkalmazásban használható

berendezések jellemzően az 50,- Ft/kg-os kategóriákban találhatóak meg.)

Ha a fentiek kapcsán bármi kérdésük merül fel, keressenek minket, készséggel állunk
rendelkezésükre. Telefonos és online segítségnyújtásunk ingyenes.
Vállaljuk teljes körű ügyintézés átvételét, vagy a cég belső használatára kialakítandó
ügyrend kiépítésének segítését is.
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