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TÁJÉKOZTATÓ
Borászatok termékdíj kötelezettségeiről
Egy borászat két tekintetben lehet érintett a termékdíj kapcsán:
- csomagolás, kereskedelmi csomagolás, valamint
- reklámhordozó papír tekintetében
Tájékoztatónk összefoglalja, hogy ezek kapcsán mire kell odafigyelnie a Gazdálkodónak,
mely körbe mi tartozik bele a saját gazdálkodásából, és hogy ezek után mennyi a
kötelezettsége.
Külön kitérünk a bérpalackozás termékdíjas gyakorlatára, valamint a termékdíj átalány
lehetőségére.

Csomagolás, kereskedelmi csomagolás
Kereskedelmi csomagolás:
-

üveg palack (0,5; 0,75; 0,1875; 0,33……)
pet palack (1l, 1,5l, 2l, 2,5l…..)
kanna (1,5l, 2l, 5l, 10l, 20l, 22l….)
bármilyen hordó, vagy egyéb edény, amelyben a bor értékesítésre kerül

Csomagolás:
-

dugó
kapszula
címke
karton
raklap
díszdoboz
egyéb díszcsomagolás, díszítés

Fentiek tekintetében egyöntetűen súlyalapú az elszámolás minden tételre. A hatályos
jogszabály alapján a fizetendő díjtételek az alábbiak szerint alakulnak:
Kereskedelmi csomagolás díjtételei:
•
•
•
•

Üveg 30,- Ft / kg
Műanyag 350,- Ft / kg
Társított, rétegzett italcsomagolás 450,- Ft / kg
Társított, egyéb 700,- Ft / kg

Csomagolás díjtételei:
•
•
•
•
•
•
•

Műanyag 36,- Ft/kg
Társított 44,- Ft/kg
Alumínium 16,- Ft/kg
Fém 13,- Ft/kg
Papír, fa, természetes textil 16,- Ft/kg
Üveg 6,- Ft/kg
Egyéb 44,- Ft/kg
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Az elszámolás az értékesítésre került mennyiségek alapján történik. Tehát nem az számít,
mikor szereztük be a csomagolást, vagy mikor történt a palackozás, hanem az, hogy mikor
került értékesítésre.
Ettől el lehet térni és igazítható a bevallás időpontja a csomagolóanyag beszerzéséhez, ha
ez jobban megfelel a Gazdálkodónak, de ezt a tárgyévet megelőző év december 20-ig
jelezni kell a Hatóságnak.
2010. óta a nincs „u”, „h”, „E1”, „E2” díjtétel, nincs megosztva a termékdíj a gyártó és a
kereskedő között. Egységes termékdíj van és ez a gyártót, jelenesetben a borászt terheli. Ez
2011-ben is így lesz és valószínűleg az évközi törvénymódosítás sem fog változtatni rajta.
Bérgyártás esetében a csomagolás termékdíja
Alap esetben a termékdíjra az kötelezett, aki a bérmunkát végezteti, tehát jelen esetben a
bérpalackoztató. Ez alól azonban kivételt képez az az eset, amikor a palackozást végző
gazdálkodó a csomagolásnak bármely részét maga adja (legyen ez akár csak a dugó is),
mert ebben az esetben a teljes csomagolás termékdíja átszáll a palackozást végzőre.

Reklámhordozó papír
A termékdíj megfizetésére kötelezett szereplő minden esetben az a Gazdálkodó, aki saját
magáról, termékeiről, szolgáltatásairól nyomtatott, papír alapú reklám anyagot készít, vagy
készíttet. Tehát a borászatot akkor terheli a reklám papír utáni termékdíj kötelezettség, ha ő
saját magáról, borairól, pincéjéről, szolgáltatásairól nyomtatott reklámanyagot készít, vagy
készíttet.
A reklámanyagokat előállító nyomda a hatályos jogszabályok alapján soha, semmilyen
körülmények között nem vállalhatja át a díj nyilvántartását / bevallását / megfizetését.
A termékdíj számítása ebben az esetben is súly alapján történik, díjtétele pedig 26,- Ft/kg.

Koordinálós együttműködés
A 2011-re beadott törvénymódosító javaslatoknak része volt a mentességi rendszer teljes
eltörlése és a koordinálók jelenlegi formájának megszüntetése, egy állami koordináló
megalapításával. Ez a módosító javaslat nem került bevezetésre, ahogy az összes többi
sem, január 1-től. Várható, hogy az év közepe táján évközi módosítással ezt a rendszert
bevezetik.
Addig viszont továbbra is él a lehetősége annak, hogy a Gazdálkodó koordinálóval kössön
szerződést, és neki fizessen hasznosítói díjat, ne pedig a Hatóságnak termékdíjat. A
hasznosítói díj jó esetben akár 40-50%-kal is kevesebb lehet a termékdíjnál.
Aki él ezzel a lehetőséggel, az továbbra is köteles vezetni a termékdíjas nyilvántartásait és
bevallások benyújtására is kötelezett a Hatóság fel, csak a fizetési kötelezettsége lesz nulla,
mert helyette a koordinálónak fizeti majd a megállapodás szerinti díjat.
Hogy mi történik az élő koordinálós szerződésekkel akkor, ha évközben a tervezet szerint
módosítják a törvényt, az egyelőre sajnos nem tisztázott.
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Termékdíj átalány
Szintén nem változott 2011-től az átalány rendszere, minden maradt úgy, ahogyan az 2010ben volt. Nem bővült tehát az alanyi kör, továbbra is kizárólag a mezőgazdasági termelők
élhetnek ezzel a lehetőséggel. Maradtak a sávok és a díjak is:
• Aktuális adóévben kötelezetté váló gazdálkodó átalánya 5.000,- Ft
• Ha az előző adóév árbevétele 10M Ft alatt van, az átalány összege 2.000,- Ft
• Ha az előző adóév árbevétele 10M – 50M Ft között van, az átalány összege 7.000,- Ft
Aki tavaly már bejelentkezett az átalány alá, annak a 2010-es évre vonatkozólag a díjfizetési
kötelezettségének 2011. március 31-ig kell eleget tennie.
Aki nem jelentkezett be, de szeretne idéntől már élni a lehetőséggel, a bejelentkezés
határideje 2011. április 20.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az átalány csak a jövőre biztosítja a termékdíj rendezését, a
múltra nem. Tehát akinek a múltban elmaradt termékdíj kötelezettségei voltak, azokat a
normál szabályozásnak megfelelően rendezheti.
Amennyiben a fentiek olvastán Ön úgy véli, hogy valamely kötelezettségének nem tett
eleget a múltban, van mód arra, hogy mulasztását utólag pótolja. Ebben az esetben el kell
készítenie a visszamenőleges nyilvántartásokat, be kell nyújtania pótlólag az elmaradt
bevallásokat és meg kell fizetnie az elmaradt termékdíjat a vonatkozó késedelmi pótlékkal.
Ha mulasztására a hatóság derít fényt, akkor is meg kell tegye a fent leírt pótlásokat, de az
elmaradt termékdíjon és a késedelmi pótlékon felül biztosan számítania kell külön termékdíj
bírságra (ami az elmaradt termékdíj 100%-a lehet), valamint mulasztási bírságra, ami
függetlenül az elmaradt díj összegétől 200 000 – 5 000 000,- Ft-ig terjedhet.
Amikor a Gazdálkodó önmaga korrigálja mulasztását, nagyon ritka, hogy a Hatóság külön
bírságot szabna ki.

Segítségére lehetünk
Ha a fentiek kapcsán bármi kérdése volna, telefonos és online szaktanácsadásunkat
ingyenesen veheti igénybe.
Segítségére lehetünk az elmaradások teljes körű adminisztrációs rendezésében
- megkérjük a bejelentkezéshez szükséges azonosítókat
- megtesszük a bejelentkezést a hatóság felé
- elkészítjük a visszamenőleges nyilvántartásokat és benyújtjuk a kapcsolódó
pótbevallásokat
- a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően folyamatosan vezetjük a
termékdíj nyilvántartást
- az aktuális rendnek megfelelő időszakonként benyújtjuk a bevallásokat
Vegye igénybe szolgáltatásainkat, készséggel állunk szíves rendelkezésére.
Berta Beatrix
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