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Környezetvédelmi termékdíj változások a jogszabály tervezete alapján
Az
Országgyűlés
honlapján
elérhetővé vált a környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV.
módosításáról szóló javaslat T/6632.
munkaszámon, amely elfogadása
esetén 2016. január 1-jén lép majd
hatályba.
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„Az Országgyűlés
honlapján elérhetővé
vált a
környezetvédelmi
termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV.
módosításáról szóló
javaslat T/6632.
munkaszámon, amely
elfogadása esetén
2016. január 1-jén lép
majd hatályba.”

a
gépjármű
alkotórészeként,
tartozékaként
termékdíj-köteles
terméket belföldi forgalomba hozó,
saját célra felhasználó vagy készletre
vevő kötelezett esetén.

Változik
egyes
esetekben
a
környezetvédelmi termékdíj-fizetési
A javaslat
új
fogalmi meg- kötelezettség időpontja is. A jelenlegi
határozásokat, illetve a jelenlegi szabályozás
alapján
az
fogalmak pontosítását tartalmazza.
adókötelezettség a termékdíj-köteles
termék forgalomba hozatalakor,
Új fogalomként jelenik meg a illetve saját célú felhasználásakor
javaslatban:
keletkezik. A javasolt módosítás
elfogadása esetén a készletre vétel is
• a csomagolás;
keletkeztethet
környezetvédelmi
• a csomagolás alkotóeleme;
termékdíj kötelezettséget.
• a csomagolás-összetevő;
A
környezetvédelmi
termékdíj
• a csomagolás része;
kötelezetti köre is kibővítésre
• a csomagolási hulladék
kerülne a javaslat szerint, egyrészt a
A javaslat szerint csomagolási készletre vételt végzővel, továbbá a
előállítású
csomagolást
hulladéknak minősül a hulladékká külföldi
vált csomagolás, csomagolószer, ide alkotó termékdíj-köteles csomagolóelső
belföldi
forgalomba
nem értve az ipari vagy termelési szer
tevékenység során képződő gyártási hozójával, valamint a lebontott
vagy maradék hulladékot. Változik csomagolásból képződő csomagolási
továbbá a törvényben szereplő hulladék első belföldi birtokosával.
fogalmi
meghatározása
a
kereskedelmi csomagolásnak, illetve a A törvénytervezet szerint a jövőben
nem
generálna
termékdíjkereskedelmi csomagolószernek.
kötelezettséget a belföldön lévő
A javaslat szerint bővül a termékdíj- termékdíj-köteles termék tulajdonátalány fizetésére jogosító tevé- jogának belföldön gazdasági céllal
vagy
belföldön
kenységek köre, így a módosítás letelepedett,
vett
gazdálkodó
elfogadása esetén lehetőség nyílik a nyilvántartásba
gépjárművek
esetén
környezet- szervezet
védelmi termékdíj átalány fize-tésére
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részére történő átruházása, ha a feladott termék a termékdíj-különbözet (a bevallott és bevallani
igazolt módon külföldre kiszállításra került.
elmulasztott, és az adó- és vámhatóság által utólag
megállapított termékdíj különbözet), illetve a
Új fogalomként jelenik meg a termékdíj termékdíj-tartozás (az esedékességkor meg nem
szabályozásban a termékdíj-hiány (a kötelezett fizetett termékdíj).
terhére megállapított termékdíj-különbözet, ha a
termékdíj-különbözetet az esedékesség időpontjáig Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
nem fizették meg),
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

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.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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