
Környezetvédelmi termékdíj csomag

  

Az egyes termékek funkciójuk betöltése során használatukkal, valamint elhasználódásuk után -
általában hulladékként - terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. A termékdíjas szabályozás
célja, hogy ösztönzőleg hasson a szennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére, elősegítse a
természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást, illetve a hazai és nemzetközi
előírásokon alapuló hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósulását. További célja, hogy a
termékdíj-köteles termékek által közvetve vagy közvetlenül okozott környezeti károk
megelőzéséhez, mérsékléséhez az állam számára pénzügyi forrásokat teremtsen. E veszélyek
és várható terhelések csökkentése, illetve a financiális források megteremtése érdekében a
termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója köteles a termék tömegére
megállapított díjat fizetni a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.  törvény
(továbbiakban: Ktdt.) és a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról
szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról (továbbialban: 
Vhr.
 alapján.

  

A forgalomba hozott termékdíjköteles termékek jegyzékét a környezetvédelmi termékdíj
törvényre vonatkozó kormányrendelet tételesen felsorolja. A teljesség igénye nélkül, ezek közé
tartoznak az akkumulátorok, a csomagolószerek és csomagolóeszközök, a kenőolajok, az
elektromos- és elektronikai berendezések, a gumiabroncsok és a reklámhordozó papírok.

  

A termékdíjköteles termékek előírt nyilvántartásához a termékek alábbi mezőit feltétlenül ki kell
tölteni:

        
    -  Vámtarifaszám      
    -  CsK/KT/HKT kód      
    -  Súly (kg)      
    -  Termékdíj (Ft/kg)      
    -  Származási ország (nem hazai gyártású termék esetén)

         

  

Számlakészítéskor további teendő nincs, a számla lábrészén elkészül a jogszabálynak
megfelelő környezetvédelmi termékdíj záradék. Opcionálisal választható a Súly és Termékdíj
tételoszlop is.

 1 / 2

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100085.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100343.KOR


Környezetvédelmi termékdíj csomag

  

A jogszabály által előírt negyedéves  környezetvédelmi termékdíj jelentés az Elemzés modul K
VTD jelentés
menüpontjában készíthető el CSV fájl formátumban. A jelentés oszlopai:

        
    -  Árukód      
    -  CsK/KT/HKT kód      
    -  Megnevezés      
    -  Vámtarifaszám      
    -  Egységnyi mennyisége (kg)      
    -  Termékdíj tétele (Ft)      
    -  Eredete      
    -  Termékdíj kötelezettség napja      
    -  Adómegállapítás időszaka      
    -  Termékdíj megfizetés napja  

  

  

  

További info:

        
    -  NAV tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjról       
    -  Magyar Közlöny 75. szám (2013.05.13)   
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http://www.nav.gov.hu/data/cms282844/48._fuzet_Kornyezetvedelmi_termekdij_2013.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13075.pdf

