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VTT tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjas szabályozásról

A Parlament által elfogadott új termékdíj törvény értelmében jelentős változásokra kell 
számítani 2012. január 1-jétől. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a változások főbb 
pontjait.

Az új termékdíj szabályozás egyik legfontosabb változtatása, hogy 2012-től megszűnik annak 
lehetősége, hogy a termékdíjas termékek kibocsátói hulladékhasznosítási kötelezettségeik – 
koordináló szervezeten keresztül történő - teljesítése esetén mentességet szerezzenek a díj 
fizetése alól. Bár egyes termékdíjtételek csökkennek, és bizonyos feltételek mellett lesz ugyan 
lehetőség az egyéni teljesítésre, a cégek fizetési kötelezettségei jelentősen növekedhetnek.

A világítástechnikai termékek (lámpatestek és fényforrások) továbbra sem tartoznak a 
termékdíjas szabályozás hatálya alá, így ezen termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
kötelezettségek teljesítése továbbra is átruházható a gyártók közös koordináló szervezetére. A 
Világítástechnikai Társaság stratégiai partnerével az ELECTRO-COORD  Magyarország 
Nonprofit Kft-vel megkötött hulladékkezelési megállapodások határozatlan idejűek. 
Amennyiben a törvényi szabályozásban változás következik be, arról úgy a VTT, mint az 
Electro-coord értesítést küld tagjainak, illetve szerződött partnereinek.

Termékdíj fizetésre kötelezettek köre

Az új törvény értelmében a belföldi előállítású reklámhordozó papírok esetében az első 
belföldi forgalomba hozó, vagy saját célú felhasználó lesz a termékdíj fizetésre kötelezett, és 
nem az első belföldi forgalomba hozó első vevője.

Ugyanakkor az új törvény bevonja a termékdíj fizetésre kötelezettek körébe a belföldi 
előállítású csomagolás esetében a csomagolást alkotó csomagolóeszköz gyártójának 
kötelezettségét a termékdíj rendszerében.

Termékdíj tételek módosulása

Az új rendelkezések értelmében a termékdíjtételek a kenőolaj, és a reklámhordozó papír 
kivételével minden termékdíj-köteles termék esetében mérséklődnek, vagy azonosak 
maradnak a most hatályban lévő díjtételekkel. A legnagyobb díjmérséklések a kereskedelmi 
csomagolások, és az elektromos és elektronikai berendezéseknél lesznek, mintegy 20% és 
70% közötti mérséklésekkel. Így például a háztartási nagygépek termékdíjtétele 83 Ft/kg-ról 
30 Ft/kg-ra, a rádiótelefon készülék termékdíja 1000 Ft/kg-ról a tizedére, azaz 100 Ft/kg-ra 
csökken.

Számlán történő termékdíj feltüntetési kötelezettség

A számlán történő termékdíj feltüntetési kötelezettség két esetre fog korlátozódni: számlán 
történő átvállalás, és visszaigénylésre jogosult vevő partnerek által igényelt esetben kell csak 
a fentebb említett adminisztrációs kötelezettséget teljesíteni az adózónak.
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Mentességgel, levonással, és visszaigényléssel kapcsolatos szabályok módosulása

Megszűnik a hasznosítást koordináló szervezetekkel kötött átvállalási szerződés útján 
szerezhető termékdíj mentesség. Az egyéb (szerződés és számla alapján történő) termékdíj 
fizetési kötelezettség átvállalási lehetőségek fennmaradnak.

A törvénymódosítás értelmében a megfizetett termékdíj visszaigénylésének lehetősége 
továbbra is fennmarad az eddig is meghatározott esetekben (például termékdíj-köteles termék 
külföldre történő értékesítése változatlan formában és állapotban, vagy termékdíj-köteles 
termék gyártásához termékdíj-köteles termék alapanyagként való felhasználása).

A termékdíjas termékek vonatkozásában a koordináló szervezetek munkáját teljesen átveszi a 
100%-os állami tulajdonban lévő Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), amely 
a befizetett termékdíjból a hulladékgazdálkodók piacáról központilag megrendelt 
szolgáltatásokon keresztül teljesíti a kötelezettek hulladékgazdálkodási kötelezettségét.

A nem termékdíjas termékek tekintetében (pl.lámpatestek és fényforrások) a koordináló 
szervezetek tovább végezhetik munkájukat.

Egyéni hulladékkezelés lehetősége

A törvénymódosítás értelmében lehetőség lesz arra, hogy a kötelezett a Magyarországon 
teljesített, önálló hulladékgyűjtése, és a hulladékhasznosítás, vagy –hasznosíttatása esetén 
csökkentett termékdíjat fizessen a hulladékhasznosítási teljesítménye függvényében (legalább 
75%-os anyagában történő hasznosítás lesz szükséges termék- és anyagáramonként). Ennek a 
csökkentett díjnak a mértéke változhat az egyes terméktípusokra megállapított, és közzétett 
felső hasznosítási arány, az OHÜ országos átlagos hasznosítási hányada, és az egyéni teljesítő 
teljesítési hányada függvényében. Azonban az egyéni hulladékkezelés lehetősége nem 
válaszható reklámhordozó papír, és egyéb kőolajtermék esetén. Az egyéni hulladékkezelés 
választásának bejelentési határideje 2012. április 20-a, ami jogvesztő határidő.

Bevallási kötelezettségek termékdíjas termékek forgalmazása esetén

A termékdíj-köteles termékek köre nem változott jelentősen, néhány vámtarifaszám alá 
tartozó cikk került csak ki a körből. Megmarad a negyedéves bevallási kötelezettség a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, azonban 2013-tól éves bevallást kell benyújtani, 
negyedéves díjfizetéssel.

Budapest, 2011. október 4.
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