Környezetvédelmi termékdíj
Kedves Partnereink!
A környezetvédelmi termékdíj szabályozására új joganyagok jelentek meg. Ezek
2011 évi LXXXV. Törvény)
2011 évi LXXXV. Törvény végrehajtásáról szóló 343/2011 (XII.29.) kormányrendelet

A szabályozásban a legnagyobb változás a csomagolás területén történt.
Eddig a törvény magát a csomagolást adóztatta – bármilyen csekély mértékű is volt az. Így minden vállalkozásnak termékdíj
fizetési kötelezettsége keletkezett, aki bármit (terméket, árút) bármibe becsomagolt, illetve aki csomagolt terméket, árút) az
országba behozott. 2012-től a kötelezett a csomagolószer (csomagoló eszköz, csomagolóanyag és segédanyag) előállítója és az,
aki a csomagolószert (akár árúval, termékkel együtt) külföldről behozza.
További jelentős változás történt a nyomdai tevékenységgel kapcsolatban. Változtak az eljárási szabályok és a díjtételek is.
A legfontosabb feladat annak eldöntése, hogy az Ön vállalkozása kötelezett-e környezetvédelmi termékdíj fizetésre. Ehhez
mellékelünk Önöknek egy, az új szabályokat összefoglaló kiadványból származó kérdőívet, amelynek kérjük a kitöltését.
Bár lehet, hogy az Önök cégénél viszonylag csekély az érintett termékek köre, de a legkisebb mennyiség előfordulása is
díjköteles. Ha egy vállalkozás nem tesz eleget a bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségének, akkor két külön
szankcióval is számolhat:
Adózás rendjéről szóló törvény 172 § szerinti mulasztási bírság (magánszemély 200 eFt-ig, más adózó 500 eFt-ig
terjedő összeggel);
Termékdíj bírság (termékdíj hiányos megfizetése esetén 100%, jogellenes visszaigénylés, visszatérítés esetén 300%,)

Az adóhatóság és a vámhatóság (most már egy szervezeten belül működnek – NAV) 2012 évi kiemelt ellenőrzési területe a
környezetvédelmi termékdíj.
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A honlapon található írások figyelem felhívó jelleggel készültek és tájékoztatásul szolgálnak. Felhívjuk a figyelmet honlapunk jogi
nyilatkozatában foglaltakra, amely szerint írásainkban szereplő információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak
bármely döntés vagy cselekmény alapjául, azokat a konkrét esetekben mindenki csak a saját kockázatára használhatja fel, illetve az
érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget

