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Rendkívüli HírAdó
2016. január 31-ig választható
könnyítések a környezetvédelmi
termékdíj kötelezettség teljesítésében
Gondolt már arra, hogy a 2016-os évben a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségének
átalány-fizetés keretében tegyen eleget?
Tá
Amennyiben cégük mint csekély mennyiségű kibocsátó, vagy gépjármű alkotórészként, tartozékaként
termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra felhasználó vagy készletre vevő kötelezett,
úgy lehetősége van a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségének átalány-fizetés
keretében történő teljesítésére.
Az átjelentkezésre 2016. január 31. jogvesztő határidőig van lehetőség.
A gépjármű átalány-fizetési lehetőség 2016. január 1-jétől lépett hatályba a környezetvédelmi
termékdíj törvényben. 2016-tól gépjármű értékesítéseknél már nem kötelező külön az akkumulátorra,
gumiabroncsra, elektronikára, kenőolajra fizetni a termékdíjat, hanem hengerűrtartalom alapján lesz
meghatározva egy termékdíj átalány a gépjárművekre, melyet negyedévente kell bevallani és
megfizetni.
Tekintettel arra, hogy korábban kifejezetten nehéz volt az egységnyi súlyok meghatározása, valamint az
összes termékdíj köteles alkotórész feltérképezése, egyedi nyilvántartása, a termékdíj törvény 2016. január
1-jétől lehetővé teszi ezen kereskedők és gyártók részére az úgynevezett gépjármű termékdíj átalány
megfizetését az általános szabályok helyett (természetesen továbbra is válaszható lesz a negyedéves
bevallási és fizetési mód is). Átalányfizetés választása esetén esetlegesen megtakarítás is elérhető az
adózó termékdíj kötelezettségét illetően. Amennyiben e tekintetben a termékdíj átalányfizetést kívánják
választani, úgy az átalányfizetésre vonatkozó bejelentést legkésőbb 2016. január 31. jogvesztő
határidőig lehet megtenni.
A termékdíj törvény egy új, 4. számú melléklettel bővült, mely meghatározza a termékdíj szerinti
gépjárművekben átlagosan beépítésre kerülő termékdíjköteles termékek tömegadatait és az egyes
vámtarifaszámok alá tartozó gépjárművekhez a termékdíjköteles termékalkotórészek teljes
díjtétellel számított összegének ezer forintra kerekített átalány termékdíját.
Csekély mennyiségű kibocsátó esetén az átalánydíj fizetés amellett, hogy előre kalkulálható, évente
egyszer történő pénzügyi rendezési lehetőséget biztosít és jelentős adminisztrációs könnyítést
jelent tekintettel arra, hogy a bejelentést a kötelezettnek nem kell tárgyévenként megismételnie,
amennyiben a bejelentés alapjául szolgáló termékdíj átalány-fizetési kötelezettség feltételei változatlanul

fennállnak.
A tárgyévben a csekély mennyiségekre vonatkozó értékhatárok néhány termékdíjköteles termék
vonatkozásában (a teljesség igénye nélkül) a következők:
•

30 kg akkumulátor,

•

csomagolószer termékkör esetén típustól függően 75-3000 kg-ig,

•

100 kg reklámhordozó papír,

•
200 kg irodai papír, stb.
Amennyiben cégük megfelel a fenti kritériumoknak, úgy szakértőink készséggel állnak
rendelkezésére az átalány-fizetésre történő átálláshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség
teljesítésében.
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