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TÁJÉKOZTATÓ 

Borszaküzletek termékdíj kötelezettségeiről 
 

A termékdíj törvény utóbbi években végbement sorozatos változásai nyomán sokan téves 

információk alapján próbálnak eleget tenni termékdíj kötelezettségüknek. Azzal, hogy a 

tavalyi évben az italcsomagolások termékdíja teljes összegében átszállt a gyártókra, jelen 

esetben a borászokra, sok kereskedés úgy gondolja, hogy az ő tevékenységét már 

semmilyen termékdíjas teher nem érinti.  

 

Ez azonban sajnos nincs így, a jogszabály nem ismerete pedig nem mentesít a felelősség 

alól. A hatóság ugyanúgy bünteti a jóhiszeműen, de helytelenül eljáró Gazdálkodókat, mint 

azokat, akik szándékosan hágják át a törvényi kereteket.  

 

Egy borszaküzlet két tekintetben lehet érintett a termékdíj kapcsán: 

- csomagolás, kereskedelmi csomagolás, valamint  

- reklámhordozó papír tekintetében 

 

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 
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Import borok forgalmazása esetén 

Amennyiben akár harmadik országból, akár EU-n belülről importál bort a kereskedés, a 

szállítmány teljes csomagolása az ő termékdíj kötelezettsége lesz, beleértve a kereskedelmi 

csomagolást is.  

 

Hazai borok forgalmazása esetén 

A kereskedés hazai beszerzésből származó borai után a kötelezett már semmilyen 

hányadban nem a kereskedő. Ilyen esetben csak akkor van a kereskedésnek csomagolási 

termékdíj kötelezettsége, ha ő a terméket külön díszdobozban, kartonban, ajándéktasakban, 

egyéb papírban, vagy más csomagolás fajtában értékesíti, amely a beszerzéskor nem 

borította be a terméket.  

 

Saját bor esetén 

Saját palackozású bor értékesítése esetén a teljes csomagolás és kereskedelmi 

csomagolás terhe a kereskedést terheli.  

Saját bor esetén érdekes lehet még a bérpalackoztatás köre is. 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 ha a kereskedésben olyan nyomtatott prospektusok, szórólapok vannak, 

amelyeket a szállítók a termékek mellett adtak a kereskedésnek, akkor ezen nyomtatott 

reklámanyagok termékdíja nem a kereskedést, hanem a szállítót terheli. 

 

A kereskedést akkor terheli a reklám papír utáni termékdíj kötelezettség, ha ő saját magáról, 

üzletéről, forgalmazott termékeiről, 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.  
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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 

e-KVTD Consulting Kft. 

Tel.: (70)320-3923 

Email: berta.beatrix@ekvtd.net 

 


