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Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályi változások 2015. január 1-től

Kis Gábor

„Így az
akkumulátoron, a
csomagolóeszközön,
az egyéb
kőolajterméken, az
elektromos,
elektronikai
berendezésen, a
gumiabroncson és
reklámhordozó
papíron kívül
adókötelezettség
terheli az egyéb
műanyag termékeket,
az egyéb vegyipari
termékeket, valamint
az irodai papírt.”

2015. január 1-től hatályba lépő
törvénymódosítás
értelmében
a
környezetvédelmi termékdíj köteles
termékek köre bővült. Így az
akkumulátoron, a csomagolóeszközön, az egyéb kőolajterméken, az
elektromos,
elektronikai
berendezésen, a gumiabroncson és reklámhordozó papíron kívül adókötelezettség terheli az egyéb
műanyag termékeket, az egyéb vegyipari termékeket, valamint az irodai
papírt.

nem haladó tömegű termékdíjköteles terméket – kizárólag végfelhasználó vevő részére – belföldi
forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő. A
csekély
mennyiségű
kibocsátó
termékdíj fizetési kötelezettségének
átalánydíjas formában is eleget
tehet, melynek mértéke egyéb műanyag termék termékáram, egyéb
vegyipari termék termékáram, illetve
irodai papír termékáram esetén is 4
ezer Ft/év.

A törvény alkalmazásában irodai
papírnak minősül az információ
hordozására alkalmas író, nyomtató
vagy fénymásoló papír, amely további
megmunkálás nélkül alkalmas írásra,
nyomtatásra vagy fénymásolásra.

A környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvény módosítása értelmében
nem minősül saját célú felhasználásnak, így nem merül fel
környezetvédelmi termékdíj kötelezettség, ha az újrahasználható
raklapot a tulajdonos az engedéllyel
bíró bérleti rendszer üzemeltetője
számára – az engedélyezett bérleti
rendszer keretén belül történő
használat céljából – rendelkezésre
bocsátja.
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A környezetvédelmi termékdíj
kötelezettség
alá
vont
új
termékek esetén a termékdíj
mértéke az alábbiak szerint
alakul: egyéb műanyag termék
esetén 1.900,- Ft/kg,
szappanok, szerves felületaktív
anyagok, mosószerek esetén 11,Ft/kg,
szépség- vagy testápoló készítmények esetén 57,- Ft/kg,
irodai papír után 19,- Ft/kg.

A termékdíj fizetési kötelezettség alá
vont új termékek esetén csekély
mennyiségű kibocsátónak minősül a
tárgyévben 2 kg egyéb műanyag
terméket, 200 kg egyéb vegyipari
terméket, 200 kg irodai papírt meg
2014. december 4.

Emellett az apport, jogutódlással
történő megszűnés vagy üzletágátruházás keretében történő átadás
nem
minősül
forgalomba
hozatalnak, így 2015. január 1-től
mentesül
a
környezetvédelmi
termékdíj fizetési kötelezettség alól. A
2015. január 1-től hatályba lépő
módosítások
alapján
bővül
a
csomagolószer esetén a termékdíjkötelezettség átvállalási lehetősége,
így az újrahasználható csomagolószer
engedélyezett bérleti rendszerének

szabályai szerinti bérbeadás esete is lehetőséget
teremt erre.

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

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.

