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Környezetvédelmi termékdíj szabályainak változása
Tisztelt Partnerünk!
2018. január 1-től változnak a környezetvédelmi
termékdíj szabályozásai. A módosítás elsődleges
célkitűzései között szerepel az egységes jogértelmezés,
a termékdíj kötelezettség teljesítésének egyszerűsítése,
valamint az uniós előírásoknak való megfelelés. Jelen
tájékoztató anyagunkban a legfontosabb változásokat
foglaljuk össze.
A változások egyik legfőbb oka, hogy a 2012/19 EU
Irányelv (továbbiakban: WEE Irányelv) előírja, hogy
legkésőbb 2018. augusztus 15-ig az elektromos
és elektronikai berendezésekkel összefüggésben
alkalmazott besorolásokat egységesítenie kell a
tagállamoknak. A korábbi termékkategóriák számának
csökkenésén túl a díjtételek is módosulnak, egységesen
57 Ft/kg -ra csökkennek. Ennek megfelelően többek
között a rádiótelefonokra és a szórakoztató elektronikai
cikkekre sem kell majd magasabb díjtételt megfizetni
2018. január 1-től.
Az uniós jogharmonizációs törekvéseken túl az eddigi
fogalom kategóriák is változnak. Új kategóriaként kerül
a törvénybe az elkülönített hulladék tárolására szolgáló
műanyag zsák, valamint a fém-ital csomagolószerek
kategóriája. Ezzel egyidejűleg megszűnik a kereskedelmi
csomagolószer kategória.
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Továbbá amennyiben a reklámhordozó papír
nyomtatott felülete maximum 50%-ban gazdasági
reklám, akkor az után sem kell a termékdíjat megfizetni.
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alaptevékenységükhöz kapcsolódónak.
A törvénymódosítás rendezi azt a kérdéskört is,
hogy amennyiben egy termék irodai papír és
reklámhordozó papír funkciót egyaránt betölt, akkor
a reklámhordozópapír jelleg dominál, így a fizetési
kötelezettség is ez alapján keletkezik. Tisztázódott
az is, hogy ha az adott csomagolószer reklámhordozó
papír funkciót is betölt, akkor a termékdíjkötelezettség a csomagolószer-jelleg alapján áll fenn.
2018. január 1-től csökken a környezettudatos
gépjárművek után fizetendő termékdíj összege. A
hajtómotorként elektromos motorral is működő, vagyis
hibrid gépjárművek esetében a jelenleg fizetendő
termékdíj vagy termékdíj átalány 70%-át, valamint a
kizárólag elektromos hajtással működő gépjárművek
esetében a termékdíj 50%-át kell majd csak megfizetni.
A módosítások másik szegmense, hogy a 2010. január
1-jén hatályos áruosztályozási szabályok helyett az adott
tárgyév január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályok
lesznek irányadók a VTSZ számok meghatározása során.
A két időpont eltérő szabályozása miatt érdemes a
termékeket áttekinteni, hogy azok egészen biztosan
megfelelő termékkategóriába kerüljenek besorolásra.
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Külön rendelkezésben nevesíti a törvény, hogy az ISBN
számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett
tankönyv, vagy ISSN azonosítószámmal rendelkező

Ezen felül a módosított jogszabály egyértelművé
teszi az átvállalási szerződésekkel kapcsolatban,
hogy abban az esetben, ha a termékdíjra kötelezett
átalakulása, egyesülése, avagy szétválása kapcsán új
adószámmal rendelkező adóalany jön létre, illetve
megváltozik az átvállalás jogcíme, úgy új átvállalási
szerződést szükséges kötnie a feleknek, amit az
állami adó-és vámhatóság felé be is kell jelenteniük.

Tel: +36-1/391-4220 | Fax: +36-1/391-4221 | Email: mail@pkf.hu | www.pkf.hu | 1021 Budapest, Bölöni György utca 22.
A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerűen figyelembe veszi az adott helyzet körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstől.

PKF Magyarország

A fentieken túl az eljárási szabályok is pontosításra
kerülnek az új Art. szabályrendszerének megfelelően.
A gazdálkodó szervezeteknek érdemes részletesen
átnézniük a változásokat, továbbá felülvizsgálniuk a
jelenlegi gyakorlatukat, hiszen az adóhatóság ellenőrzési
gyakorlata is azt mutatja, hogy az átfogó adóellenőrzések
szerves részét képezi a termékdíj kötelezettség vizsgálata
és ez a jövőben sem lesz másként.
A tájékoztató anyagban szereplő információkkal
kapcsolatban felmerült esetleges kérdések esetén
forduljanak Hozzánk bizalommal!
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