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Áttekintés
• A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos
rendszere
• A változó rendelkezések részletes bemutatása
• Csomagolószerekkel kapcsolatos stratégiák
• Bevallás, befizetés, díjtételek, egyéni hulladékkezelés
• Konzultáció

www.green-tax.hu

Jogszabályi háttér
A módosítás céljai:
•
•
•

Termékdíj-bevételek növelése
Állami kezelői feladatokat ellátó szervezet létrehozása (koordináló
szervezeti rendszer megszüntetése)
Kötelezetti kör szűkítése

Jogszabályi háttér:
•

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
– Megjelent a Magyar Közlöny 2011/75. számában (2011. július 4.)
– Hatályba lépés:
• Állami szervezet (OHÜ) létrehozása: 2011. szeptember 1.
• Kötelezettekre vonatkozó szabályok: 2012. január 1.

– Módosítás: 2011. november

•

Végrehajtási rendelet: 2011. december
www.green-tax.hu

Termékdíjköteles termékek
A termékdíjköteles termékek köre:
•
•

akkumulátor
csomagolószer, kereskedelmi csomagolószer
¾

•
•

egyéb kőolajtermék
elektromos és elektronikai berendezés
¾
¾

•
•

korábban: csomagolás, kereskedelmi csomagolás

termékkör szűkítése: ipari berendezések kikerülnek
vámtarifaszámok frissítése

gumiabroncs
reklámhordozó papír
¾

definíció pontosítása

+ más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy
összetevőjeként
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Csomagolószer - Csomagolás
Tárolóeszköz

Csomagolóeszköz

Csomagolás

Csomagolóanyag

Nem termék megóvása
Selejtezés
Csomagolás

Csomagolási
segédanyag

Nem csomagolási cél
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Reklámhordozó papír
VTSZ: 48-as, 49-es vámtarifaosztály.
A gazdasági reklámot tartalmazó sajtótermékek közül
¾ az időszaki lap egyes lapszámai,
¾ a röplap,
¾ az egyéb szöveges kiadvány,
¾ a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány,
¾ a térkép.
Beleértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik.
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
¾ a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
¾ a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata
körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
¾ a könyv, tankönyv.
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A fizetésre kötelezettek köre
Termékdíjfizetésre kötelezett: a termékdíjköteles termék
•
•
•
•

első belföldi forgalomba hozója
(első) saját célú felhasználója,
bérgyártás esetén a bérgyártatója,
belföldi előállítású kenőolaj után az első forgalomba hozó első vevője.

Változás:
•

Csomagolószer
•

•

év végi készlet kezelése!

Belföldi előállítású reklámhordozó papír
•

megrendelő kötelezettségei!

A kötelezettség átvállalása:
•
•

Szerződéses átvállalás
Egyéb kőolajtermék termékdíjának számlán átvállalása
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Saját célú felhasználás
Saját célú felhasználás a gyakorlatban:
•
•
•
•
•

Gépkocsi, irodai berendezés behozatala (vállalkozás, gazdasági társaság)
Személyes szükséglet kielégítését meghaladó mennyiségű behozatal
(természetes személy)
Saját gyártású csomagolószer megsemmisítése
Külföldről behozott csomagolás elválasztása a terméktől
Jogutód nélküli megszűnés készleten lévő termékdíjköteles termékkel

Nem saját célú felhasználás:
• Külföldről behozott alkatrész (pl. elektronikai) beépítése saját termelésű
készletnek minősített termékbe
• Leltárhiány a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékig
• Készlet megsemmisülése vis maior esetén
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Változás a kötelezett személyében: reklámhordozó papír
Megrendelő

Belföldi gyártó

Megrendelő
BF

Belföldi forgalmazó
Megrendelő

Külföldi gyártó

SCF

Megrendelő
Megrendelő
Belföldi gyártó

Megrendelő
BF

Belföldi forgalmazó
Megrendelő

Külföldi gyártó

Megrendelő
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SCF

Változás a kötelezett személyében: csomagolószer
Belföldi csomagolóeszközCsomagolást végző
gyártó
Belföldi csomagolóeszközforgalmazó
Külföldi csomagolóeszközCsomagolást végző
gyártó
Csomagolást behozó

Belföldi csomagolóeszközCsomagolást végző
gyártó
Belföldi csomagolóeszközforgalmazó

BF
SCF

BF
SCF

Külföldi csomagolóeszközgyártó

Csomagolást végző
Csomagolást behozó
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Csomagolószerrel kapcsolatos stratégiák
Csomagolószer
Gyártó
Gyártó
Gyártó
Gyártó

Csomagoló
Nyilatkozat

Csomagoló
Kereskedő

Visszaigénylés

Kereskedő

Átvállalás

Csomagoló

Csomagoló

Kötelezett: A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója vagy első saját
célú felhasználója
Nem kell megfizetni: A kötelezett és a felhasználó közvetlen kapcsolata esetén
nyilatkozat alapján (átalány, újrahasználat, nem csomagolási felhasználás)
Visszaigénylés: Külföldre vitt csomagolás, nem csomagolási felhasználás
Átvállalható: Ha a csomagolást végző szeretne kötelezett lenni
www.green-tax.hu

Nyilatkozat, visszaigénylés, átvállalás
A csomagolószer felhasználója közvetlen beszerzés esetén nyilatkozhat
arról, hogy:
– átalányfizetésre jogosult, vagy
– a csomagolóeszközt újrahasználható rendszerben használja, vagy
– a csomagolóanyagot, csomagolási segédanyagot végfelhasználóként
nem csomagolásra használja.
• A nyilatkozattal ellentétes felhasználás esetén a nyilatkozó a beszerzés
napjára számított késedelmi pótlékkal növelt termékdíjat fizet.
A csomagolószer felhasználója visszaigényelheti a termékdíjat:
– a csomagolószerből külföldre vitt csomagolást állít elő, vagy
– a csomagolóanyagot, csomagolási segédanyagot végfelhasználóként
nem csomagolásra használja.
A csomagolószer felhasználója szerződésben átvállalhatja a termékdíjat:
– ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,
– ha csomagolóeszközt hoz létre a csomagolóanyagból.
www.green-tax.hu

Újrahasználható csomagolószerek használata

Külföld

Beszerzés

Selejtezés
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Belföld

Újrahasználható csomagolószer
Belföldi előállítású csomagolás:
• Nem kell megfizetni a termékdíjat, ha
– a csomagolóeszköz az újrahasználatra alkalmas eszközök
nyilvántartásában szerepel,
– a csomagolást végző a csomagolóeszközt betétdíjas rendszerben
használja,
– tényleges újrahasználat történik.
Külföldről behozott csomagolás:
• Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha
– az újrahasználható csomagolóeszköz a behozatal bevallási
időszakában külföldre visszaszállításra kerül
• Mennyiségi alapú nyilvántartás
www.green-tax.hu

Termékdíj-átvállalás
ELSŐDLEGES KÖTELEZETT
ELSŐ VEVŐ,
HA KÜLFÖLDRE VISZI
(LEGALÁBB 60%)

SZ

BÉRGYÁRTÓ

SZ

TERMELŐI CSOPORT
(2010-TŐL)

SZ

szla

CSOMAGOLÁST
VÉGZŐ VEVŐ

SZ

CSOMAGOLÓANYAGBÓL
CSOMAGOLÓESZKÖZT
ELŐÁLLÍTÓ VEVŐ

SZ

NAV
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KŐOLAJTERMÉK
ELSŐ BELFÖLDI
FORGALOMBA HOZÓJA

Átvállalás szerződéssel
Átvállalás számlán

A termékdíj bevallása és megfizetése
Nem változik:
•
•
•
•
•
•

Fizetési kötelezettség időpontjára vonatkozó szabályok
A termékdíj alapja a termék tömege
Önbevallás a vámhatóságnak
Elektronikus út és forma
Negyedéves gyakoriság
Megfizetés a bevallás benyújtására meghatározott határidőig

Változás:
•
•
•
•

Egyetlen azonosító: VPID
Negyedéves bontás a nyilvántartásban és a bevallásban
Nincs külön szabály az újrahasználható csomagolásra
IV. negyedév: előlegfizetés
–
–
–
–

Előleg bevallása a III. negyedév bevallásával egyidejűleg
Előleg összege: (I . n.év + II. n.év + III n.év) / 3 × 0,8
Befizetés: december 20-ig
Korrigálás: a IV. negyedév bevallásában
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Termékdíjátalány
Esetei:
•

Mezőgazdasági termelő (2010. január 1-je óta)
– nincs változás

•

Csekély mennyiségű csomagolási kibocsátó

Bejelentés:
•

2012. április 20-ig (jogvesztő határidő)

Dilemmák (csomagolási kibocsátók):
•
•
•

Nyilvántartási kötelezettség
A meghatározott mennyiség túllépése esetén a teljes évre az általános
kötelezettség vonatkozik
Beszerzési kérdések:
– Külföldről, termékdíj nélkül és átalányfizetéssel
– Belföldről, termékdíjjal növelt áron

www.green-tax.hu

Termékdíjátalány (2010-2012)
Mezőgazdasági termelők
• 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti termelők
• Átalány-termékdíjat fizetnek
– 10 millió Ft árbevételig évi 2000 Ft,
– 10 millió és 50 millió Ft árbevétel között évi 7000 Ft,
– a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő esetében évi
5000 Ft.

• Nincs nyilvántartási és bevallási kötelezettség

www.green-tax.hu

Termékdíjátalány (2012)
Csekély mennyiségű csomagolási kibocsátó:
•

Legfeljebb tárgyévi
–
–
–
–
–
–
–

3000 kg üveg,
300 kg műanyag [a műanyag (bevásárló-reklám) táska kivételével] ,
75 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska ,
300 kg társított vagy rétegzett,
500 kg papír, fa, természetes alapú textil,
300 kg fém (ideértve alumínium), és
300 kg egyéb ,

azonban az üvegen kívüli anyagáramokban mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolást

•

kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó
vagy saját célra felhasználó kötelezett.

Átalány összege: 12 000 Ft/év
www.green-tax.hu

Változások 2012. január 1-jétől
• Megszűnő intézmények:
–
–
–
–

Mentesség
Levonás (kereskedelmi csomagolás)
Kedvezmény (25%)
Általános számlán feltüntetési kötelezettség

• Új lehetőség:
– Egyéni hulladékkezelés

• Bevételek kezelése:
– Országos Hulladékkezelési Ügynökség
www.green-tax.hu

Termékdíjtételek: csomagolószer
Termékdíj
(2011)
Ft/kg

Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg

Termékdíj
(2012)
Ft/kg

Műanyag

36

15,7-20,7

42

Papír

16

7,5-8,7

20

Alumínium

16

4,8-6,0

20

Egyéb fém

13

2,8-3,4

20

Fa

16

6,5-6,9

20

Textil

16

7,5-8,7

20

Üveg

6

2,9-5,0

17

Rétegzett ital

44

17-22

28

Egyéb társított

44

17,0-22,5

50

Egyéb

44

18,5-22

50
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Termékdíjtételek: ker. csomagolószer
Termékdíj
(2011)
Ft/kg

Termékdíj +
Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg

Termékdíj
(2012)
Ft/kg

Műanyag táska

1900

393

1800

Műanyag egyéb

350

53,5

60

Üveg

30

7,2

17

Fém

1150

250

300

Rétegzett ital

450

132

130

Egyéb társított

700

204

300

Egyéb

2200

-

300
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Termékdíjtételek: elektronika
Termékdíj
(2011)
Ft/kg

Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg

Termékdíj
(2012)
Ft/kg

Háztartási nagygépek

83

9

50

Háztartási kisgépek

83

8

50

IT berendezések

90

17

50

Szórakoztató
elektronika

100

20

100

Barkácsgépek, …

83

2

50

Játékok,
szabadidős…

100

2

50

Ellenőrző, vezérlő…

90

3

50

Adagoló automaták

92

62

100

1000

17

500

Rádiótelefon
készülékek
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Termékdíjtételek: egyéb termékek
Termékdíj
(2011)
Ft/kg

Hasznosítási
díj (2011)
Ft/kg

Termékdíj
(2012)
Ft/kg

Akkumulátor

112-156

35-40

60-80

Gumiabroncs

110

25-30

52

Egyéb
kőolajtermék

97

-

112

Reklámhordozó
papír

26

-

64
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Egyéni hulladékkezelés
• Módjai:
– 1. saját telephelyen végső fogyasztótól gyűjtés + hasznosít(tat)ás
– 2. kereskedelmi egységgel közösen az értékesítés helyén gyűjtés +
hasznosít(tat)ás
– 3. saját célú felhasználás esetén saját telephelyen gyűjtés +
hasznosít(tat)ás

• Nincs lehetőség rá egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír
esetében
• Bejelentési kötelezettség: 2012. január 15-ig!
• Egyéni hulladékkezelés esetén a fizetendő termékdíj összege
módosul
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Egyéni hulladékkezelés: számítási sablon
qf :
felső hasznosítási arány*
qOHÜ: OHÜ által teljesített arány*
qe :
hasznosított hulladék aránya
T = R + Ee + Ke
R: rendszerirányítási alapköltség*
Ee = E × (qf – qe) / qf : externális költség*
Ke = 1,13 × K × (qOHÜ – qe) / qOHÜ : kezelési költség*
* Törvényben meghatározott értékek: qf , qOHÜ , R, E, K
www.green-tax.hu

Egyéni hulladékkezelés: példa 1.
Termelő cég a külföldről behozott alapanyagok papírcsomagolása után
kötelezett (saját célú felhasználás). A hasznosításra átadott hulladék és a
kötelezettség aránya 100%.
qf =
65%
qOHÜ = 60%
qe =
100%

T = R + Ee + Ke = 12 + 0 + 0 = 12 Ft/kg
R = 12 Ft/kg
Ee = 0, mert a hasznosítás aránya eléri a qf-et
Ke = 0, mert a hasznosítás aránya eléri a qOHÜ-t
www.green-tax.hu

Egyéni hulladékkezelés: példa 2.
Elektronikai gyártó háztartási kisgépek után kötelezett (első belföldi
forgalomba hozó). A cég a telephelyén, illetve a terméket értékesítő
kiskereskedelmi egységgel közösen hasznosítás céljából visszaveszi a
hulladékká vált berendezéseket. A begyűjtés és a kötelezettség aránya 25%.
qf =
65%
qOHÜ = 18%
qe =
25%

T = R + Ee + Ke = 30 + 13,85 + 0 = 43,85 Ft/kg
R = 30 Ft/kg
Ee = E × (qf – qe) / qf = 20 × (65 – 25) / 65 = 13,85 Ft/kg
Ke = 0, mert a hasznosítás aránya eléri a qOHÜ-t
www.green-tax.hu

Fontos címek, elérhetőségek

•
•
•
•
•

www.green-tax.hu
www.dandelionkft.hu
www.vam.gov.hu
www.termekdijinfo.hu
www.gs1hu.org

Köszönöm a figyelmüket!
www.green-tax.hu

