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Környezetvédelmi termékdíj kötelezettség feltüntetése a számlán
A környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabályok a környezetvédelmi
termékdíj, mint adókötelezettség
mellett további előírásokat fogalmaznak meg a termékdíj számlán
való feltüntetése kapcsán. Ezeket az
előírásokat az adózók kötelesek alkalmazni, ellenkező esetben mulasztási bírságra számíthatnak.
Kis Gábor

„A környezetvédelmi
termékdíjról szóló
jogszabályok a
környezetvédelmi
termékdíj, mint
adókötelezettség
mellett további
előírásokat
fogalmaznak meg a
termékdíj számlán
való feltüntetése
kapcsán. Ezeket az
előírásokat az
adózók kötelesek
alkalmazni,
ellenkező esetben
mulasztási bírságra
számíthatnak.”

A 2014. január 1-től hatályos
rendelkezések alapján a termékdíjat
és a hozzá tartozó záradékszöveget a
számlán tételesen vagy ennek
hiányában konkrétan a számla
tételeire hivatkozva kell feltüntetni.
Nem fogadható el, ha a számlának
csak a végén található termékdíj
összesítés
vagy
záradékszöveg
feltüntetés, mivel ilyenkor nem
A hatályos előírások alapján fő- valósul meg a számla tételeire történő
szabályként termékdíj-fizetési köte- konkrét hivatkozás.
lezettsége annak keletkezik, aki
termékdíjköteles
terméket
hoz A
környezetvédelmi
termékdíj
forgalomba (például saját gyártású számlán való feltüntetése során a
vagy külföldről behozott termék) vagy kormányrendelet 7. §-ában megtermékdíjköteles terméket saját cél- határozott záradékszövegeket köból használ fel. A termékdíjköteles teles az adózó alkalmazni. Ezek
termékek tételes felsorolását a kör- például az alábbiak lehetnek:
nyezetvédelmi termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV. törvény tartalmazza.
• „a csomagolószer termékdíj
Eszerint környezetvédelmi termékdíj
összege bruttó árból ...... Ft”;
kötelezettség hatálya alá tartozik
• „a csomagolás termékdíjtöbbek között a csomagolószerek,
kötelezettség
az
eladót
akkumulátorok, kenőolajok, elektterheli”;
romos- és elektronikai berende• „a csomagolószer termékdíja
zések, gumiabroncsok, reklámhora vevő eseti nyilatkozata
dozó- és irodai papírok, szappanok,
alapján
nem
kerül
mosószerek, testápolók forgalomba
megfizetésre”;
hozatala, vagy saját célú felhasz• „a csomagolószer termékdíja
nálása.
a vevő …számon iktatott
időszakra
vonatkozó
A
környezetvédelmi
termékdíj
nyilatkozata
alapján
nem
számlán
való
feltüntetésének
kerül megfizetésre”;
szabályairól a 343/2011. (XII. 29.)
•
„a
reklámhordozó
papír
számú kormányrendelet tartalmaz
termékdíj
összege
a
bruttó
előírásokat.
árból ...... Ft”;
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• „az egyéb kőolajtermék vevője nem
termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ...... Ft
termékdíj átvállalásra került”;
• „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5)
bekezdés ...) pontja ...) alpontja alapján a
vevőt terheli”;
• „a termékdíj visszaigénylését az eladó
igénybe veszi!”

de minden esetben ügyelni kell arra, hogy a
kötelezően feltüntetendő záradékszöveg az előírt
formában kerüljön rá a számlára.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Szükség esetén a záradékszöveg még további
plusz információkkal (például KT/CSK kód,
díjtétel, súly, termékdíj megfizetését igazoló
dokumentumok adatai, stb.) is kiegészíthető,

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

