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Új Környezetvédelmi Termékdíj Törvény 2011.
Az új törvény
A 2011. június 1-én nyilvánosságra hozott anyag szerint, amennyiben a tervezetet
jóváhagyják, 2011. szeptember 1-én hatályát veszti a többször módosított, egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995 . évi LVI . törvény.
A tervek szerint az új törvény 2011. szeptember 1-én lép hatályba, de alkalmazására a
gyakorlatban 2012. január 1-vel kell készülnünk.
A teljesség igénye nélkül, gyakorlati megközelítéssel megkíséreljük összefoglalni a lényeges
változásokat, újításokat és változatlanul maradó pontokat. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy
jelen állapotában az új törvény még csupán tervezet, nem esett át a parlamenti vitán.
Amint véglegesítik, újabb összefoglalót küldünk a végleges módosításokkal.

GLN szám
A tervezet szerint a jövőben a bejelentkezéshez nem lesz szükség GLN számra. (A KÜJ
szám sem kerül bevezetésre.) Egyetlen azonosítót alkalmaz majd a rendszer és ez a VPID.

Új fogalom: Csekély mennyiségű csomagolás
A tervezet a kis mennyiségű mellett bevezeti csekély mennyiségű csomagolás fogalmát is.
Az a Gazdálkodó tartozik majd e körbe, aki éves szinten az alábbi határokon belül marad:
- üveg 3000 kg
- műanyag csomagolás (nem értve bele a műanyag bevásárló reklámtáskát) 300 kg
- műanyag bevásárló reklámtáska 75 kg
- társított / rétegzett csomagolás 300 kg
- papír / fa / textil 500 kg
- fém /alumínium 300kg
- egyéb 300 kg
Az üveget leszámítva, a többi csomagolásfajtából a kibocsátott (vagy saját célú
felhasználásra került) mennyiség összességében nem lehet több 1000 kg-nál.

Változnak a kis mennyiségű csomagolási határértékek:
üveg 9000 kg
műanyag csomagolás (nem értve bele a műanyag bevásárló reklámtáskát) 900 kg
műanyag bevásárló reklámtáska 225 kg
társított / rétegzett csomagolás 900 kg
papír / fa / textil 1500 kg
fém /alumínium 900kg
egyéb 300 kg
Az üveget leszámítva, a többi csomagolásfajtából a kibocsátott (vagy saját célú
felhasználásra került) mennyiség összességében nem lehet több 3000 kg-nál.
-

A kereskedelmi és nem kereskedelmi csomagolás fogalmi megkülönböztetését el kell törölni
a javaslat szerint, de a fokozatosság elvének betartásával ez csak több év alatt lehetséges.
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A termékdíj átalány alanyi köre a tervezet szerint bővül:
A tervezet szerint három gazdálkodói kör lesz jogosult az átalány igénybevételére.
1. Marad a 2010-es törvényben már szereplő mezőgazdasági kistermelők köre a
megszokott árbevétel határokkal:
- előző év árbevétele 10M alatt, átalány 2000,- Ft
- előző év árbevétele 50M alatt, átalány 7000,- Ft
- tárgyévben kötelezetté váló gazdálkodó átalánya 5000,- Ft
2. Ezen felül átalány adózó lehet a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy
saját céllal felhasználó Gazdálkodó. Éves átalánydíja 12 000,- Ft.
3. Továbbá átalányadózó lehet a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját
céllal felhasználó Gazdálkodó. Éves átalánydíja 60 000,- Ft.
Fontos figyelni arra, hogy az a Gazdálkodó, aki csomagoláson kívül más termékáramban is
érintett a termékdíj tekintetében, az átalány lehetőségét nem veheti igénybe.
A korábbi rendtől eltérően a tervezet szerint az átalányosoknak is lesz bevallási
kötelezettségük, de mindössze évi egy, a tárgyévet követő év jan. 20-ig. Ez a határidő lesz a
befizetési kötelezettség határideje is.
FONTOS tudni az átalány alá jelentkezőknek, hogy ez a módozat visszamenőleges
termékdíj rendezésre nem nyújt lehetőséget. Tehát az a Gazdálkodó, aki csak most kíván a
termékdíj hatálya alá bejelentkezni, de vannak elmaradásai az elmúlt évek működéséből
eredően, azok ezt az elmaradást az átalány keretében nem rendezhetik.
A hatóság 5 évre visszamenőleg vonhatja őt ellenőrzés alá, a szankciók köre pedig nem
változott (termékdíj bírság, mulasztási bírság, lefoglalás, elkobzás).
Tehát még mindig úgy lesz érdemes a termékdíj alá bejelentkezni, hogy akinek elmúlt évi
elmaradásai vannak, azok a bejelentkezéskor ezt pótbevallásokon jelentsék a hatóságnak
az elmaradt termékdíj és a vonatkozó késedelmi pótlék megfizetésével együtt. A jövőbeni
ügymenet már folyhat az átalány körében.

Normál rendű bejelentési és befizetési határidők:
Marad a negyedéves rendszer, ahogy volt. Változás viszont, hogy amennyiben
tárgynegyedévben semmi olyan változás nem történik a cég működésében, ami érintené a
termékdíjat, akkor a nullás bevallást nem kell benyújtani.
A nyilvántartásoknak továbbra is havi szinten pontosnak kell lenniük.

Új fogalom kerül bevezetésre: egyéni hulladékkezelés
Az akkumulátor, a csomagolás/kereskedelmi csomagolás, az elektromos és elektronikai
berendezések és a gumiabroncs termékköreiben az értékesített tételek visszagyűjtése és
hasznosítása, valamint a saját felhasználású hányad saját telephelyen történő gyűjtése és
hasznosítása, vagy hasznosíttatása.
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Új szerv: OHÜ
A tervezet szerint a koordináló szervezetek megszűnésével párhuzamosan hoznák létre a
környezetvédelemért felelős minisztérium felügyelete alatt működő, önálló, 100 százalékos
állami tulajdonban lévő Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (OHÜ), amelynek
feladata az államot illető jogok gyakorlása, valamint az államra háruló feladatok ellátása,
kötelezettségek teljesítése.

Fizetendő díjak alakulása:
Alapvetően a díjtételek kevés kivételtől eltekintve várhatóan csökkennek, vagy azonosak
maradnak, viszont a mentességek, kedvezmények rendszere teljesen megszűnik. A
díjtételeket a tervezet 2-es számú melléklete tartalmazza.
Külön metodika alapján számítandó az egyéni hulladékkezeléssel gazdálkodó cégek
fizetendő termékdíja, ezt a 3-as mellékletében találjuk. Ez első olvasatra talán bonyolultnak
tűnik, de követhető és szintén nagyrészt alacsonyabb értékeket ad a korábban
megszokottaknál.

Hogy mi kerül a tervezetből véglegesítésre, illetve milyen változtatások kerülnek még be a
körbe, egyelőre a jövő titka. A tervezet jelen állapotában több tekintetben hiányosnak tűnik,
de elképzelhető, hogy a benne nem szabályozott területeket a kapcsolódó
kormányrendeletek írják majd elő.
A tervezet szövegét az Országgyűlés honlapján olvashatják:
http://www.parlament.hu/irom39/03387/03387.pdf
Amint további információk állnak rendelkezésünkre, tájékoztatjuk róla hírlevelünk olvasóit.
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