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Rendkívüli HírAdó
A termékdíj raktár mint új
jogintézmény a környezetvédelmi
termékdíj szabályozásában
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.
A környezetvédelmi termékdíj-szabályozás újabb változása ismét jelentős kihatással lesz a gazdálkodók
jogszerű működésére, de egyben új lehetőségeket teremt és távlatokat nyit a termékdíjjal kapcsolatos
kötelezettségek optimalizálásra a kereskedelmi ügyletek teljesülése során.
Jelen hírlevelünkben röviden szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelmi termékdíj
szabályozásba 2014. július 1-jével beépülő új elemre.
A termékdíj raktárak típusai


Az ipari termékdíj raktár lehetőséget teremt az engedélyes számára, hogy meghatározott
feltételek mellett termékdíjköteles terméket állítson elő, azt feldolgozza, újbóli felhasználásra
alkalmassá tegye, továbbá azt készletezze.



A kereskedelmi termékdíj raktár engedélyese jogosult a termékdíjköteles termék termékdíj
megfizetése nélküli tárolására.

A termékdíj raktárak üzemeltetésének és igénybevételének előnyei
A termékdíj raktár jogintézményének bevezetése lényegében kibővíti az átvállalási rendszer szűk
környezetét, megteremtve azt a jogi lehetőséget, amelynek igénybe vételével a termékdíj megfizetése a
tényleges belföldi forgalomba hozatalhoz kapcsolódhat. Amíg az átvállalási szerződések alkalmazásával
legfeljebb háromszereplős ügyletek esetében tekinthetjük a rendszert előnyösnek, addig a termékdíj raktár
alkalmazása esetén az ügyletek és azok szereplőinek száma korlátlan is lehet.
A termékdíj raktározás egyrészt likviditási okokból jelent előnyt a belföldi forgalmazók, illetve a
külkereskedők számára, másrészt a külkereskedelmi ügyletek kapcsán külföldre szállított termékek
esetében – a termékdíj megfizetésének kötelezettsége nélkül – a jövőben elkerülhető a termékdíj
visszaigényléssel kapcsolatos adminisztráció is.

Miben tudunk segíteni?


Pontos tájékoztatást és felvilágosítást adunk a raktárengedélyhez szükséges követelményekről



Raktárengedélyre vonatkozó igény esetében a jogszabálynak megfelelő szempontok alapján
elvégezzük a gazdálkodás teljes átvilágítását, amely során elemzést végzünk, javaslatot teszünk
és segítséget nyújtunk a hiányosságok teljesítésében, illetve az igényelt feltételrendszer
kiépítésében.



Részletes tájékoztatást adunk a termékdíj raktározás igénybe vételének részletszabályairól a
vállalkozás számára biztosított és elérhető előnyök, illetve esetleges hátrányok elemzésével.



A termékdíj optimalizálására vonatkozó valamennyi jogszabály biztosította lehetőséget feltárjuk,
annak kihasználására alkalmazható technikai feltételekre javaslatokkal élünk.



Segítséget nyújtunk az alkalmazható technikai megoldások terén, továbbá az adóhatóság felé
teljesítendő valamennyi adminisztratív kötelezettség teljesítését is vállaljuk.
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