A tömegalapú csomagolás termékdíj fizetése alóli mentesség kérelemhez szükséges
Nem kereskedelmi termékdíj, hanem tömegalapú, ún. „kicsiknek” akik a 2006.
február 28-től hatályos 37/2006.(II.20.) Kormányrendelettel módosított
csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdése alá esnek (pl. gyógyszertár,
cukrászda, stb., csomagolás évi műanyag vagy fém esetén összesen 200 kg., papír vagy fa
500 kg., üveg 800 kg. alatt)
FONTOS, hogy a kérelmeket a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának
feltételeiről szóló módosított 53/2003.(IV.11.) Korm.rendelet2.§ (1) bekezdése értelmében
a 2. sz. mellékletben meghatározott tartalommal a tárgyévet megelőző szeptember
30-áig, illetve ezt követően kötelezetté vált esetében a kötelezetté válást követő 60
napon belül lehet benyújtani a kötelezett szákhelye szerint illetékes környezetvédelmi
felügyelőséghez, kivéve az újonnan alakult kötelezettet, aki a kötelezetté válást követő 60
napon belül nyújthatja be kérelmét. A mentesség a kérelem benyújtásának időpontjától
adható meg. Amennyiben a jogszabály az igény érvényesítésére határidőt állapít meg, és
a kérelem elkésett, a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 30.§ d) pontja alapján a kérelmet
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A később ismertetett igazgatási szolgáltatási díjat –
7.500,-Ft. - ebben az esetben is meg kell fizetni.
1., GLN-szám
GS1 Magyarország Kht. 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, postacím: 1368 Budapest, Pf. 73.
telefon: 1-412 3940, 412 3949, honlap: www.ean.hu
2., Bejelentés, beszámoló
Bejelentést a termékdíj fizetésre kötelezettnek a termékdíj köteles termékkel végzett
tevékenységgel kapcsolatban az első fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15
napon belül kell teljesíteni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, 1394
Budapest, Pf. 351., tel. 1-457 3300
A termékdíj fizetésére kötelezettek körét a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló módosított 1995. évi LVI. törvény 2.§-a
határozza meg, az első fizetési kötelezettség keletkezésének időpontját e törvény 3.§-a.
A kérelemhez
ha első ízben kéri az ügyfél a mentességet, a bejelentés megküldéséről szóló
tértivevényt kell csatolni, vagy az elküldött és leigazolt bejelentkezés
másolatát
ha nem első ízben kéri, az előző évre vonatkozóan ugyanerre a címre
megküldött beszámoló feladását igazoló tértivevényt és a beszámoló
másolatát.
A bejelentkezés és beszámoló tartalmi követelményeit a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. jévi LVI. törvény
végrehajtásáról szóló módosított 10/1995.(IX.28.) KTM rendelet mellékletei tartalmazzák
– ld. mellékletben, a beszámoló megküldésének idejét – kinek kell negyedéves, kinek éves
beszámolót készítenie – ugyanennek a jogszabálynak 3. és 4. §-a határozza meg.
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3., Kérelem tartalmi elemei
A kérelem tartalmi elemeit a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának
feltételeiről szóló módosított 53/2003.(IV.11.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza – ld.
mellékletben - elegendő a formanyomtatvány szerinti, a kérelmező tevékenységére
jellemző és értelemszerűen megadható adatok feltüntetése.
A kérelemben fel kell tüntetni a kötelezett nevét, címét/székhelyét, telefonszámát, GLNszámát, csomagolás-fajtákat az azokra vonatkozó KT kódokkal, melyeket a
10/1995.(IX.28.)KTM rendelet 7.sz. melléklete tartalmaz, pl: papír és karton KT kód 439,
műanyag KT kód 419, aluminium KT kód 441, fém (kivéve aluminium) KT kód 448,
üveg KT kód 479. Meg kell adni dátumot, cégszerű aláírást
4., Érvényes cégbejegyzésről másolat, vagy vállalkozói engedély másolata, egyéni
gyógyszertárnál ennek megfelelő működési, nyilvántartásba vételi irat másolata
5., Nyilatkozat arra az évre vonatkozóan, amelyre a mentességet kéri, hogy a
termékdíjfizetési kötelezettség alá eső csomagolás tervezett mennyisége a fent említett
határ alatt marad.
6., Anyagmérleg azokról a felhasznált csomagolások mennyiségéről a kérelem
benyújtását megelőző négy negyedévre vonatkozóan – 2007-es évre vonatkozó
kérelmeknél ez a 2005 második és harmadik negyede, valamint 2006 első és második
negyede – a kérelemmel érintett anyagtípusok szerint, elsődleges csomagolásra az előbb
ismertetett termékkódokkal feltüntetve.
7., 7.500,-Ft.-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését bizonyító okirat, igazolás
átutalásról, vagy csekk, amellyel a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.(XII.27.) KvVM
rendelet I. melléklet 18. pontja szerinti díj befizetését bizonyítja.
A témához nyomtatványok letölthetők és további információ szerezhető:
-KvVM honlapja: www.kvvm.hu
-www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Melléklet:
1. Bejelentés formanyomtatvány 10/1995.(IX.28.) KTM. r.
2. Beszámoló formanyomtatvány 10/1995.(IX.28.) KTM.r.
3. mentesség kérelem tartalmi követelményei 53/2003.(IV.11.) KvVM r.
dr.Tóth Katalin

-

megjegyzés: a mellékletek a korábbi saját honlapon már régebb óta fent vannak
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A kereskedelmi csomagolás termékdíjának fizetése alóli mentesség kérelem kellékei:
A kérelmeket a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és
átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló módosított
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. pontja határozza meg: a tárgyévet megelőző
szeptember 30-ig, kivéve újonnan alakult „kötelezett” esetében, aki a kötelezetté válást
követő 60 napon belül nyújthatja be kérelmét. Mentesség a kérelem benyújtásának
időpontjától adható meg.
A kereskedelmi csomagolás termékdíj-fizetésére kötelezettek körét a környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló módosított 1995.
évi LVI. törvény határozza meg, a törvény mellékletei tartalmazzák a termékdíjtételeket, a
számított termékdíjtételek meghatározását „k”, „U”, illetve „H” termékdíj esetén, a
jogszabályi mentességek feltételeit.
A bejelentkezés, beszámolók benyújtására vonatkozó követelményeket a 10/1995. (IX.28.)
KTM rendelet és mellékletei tartalmazzák, a jogszabály mellékleteiben találhatók a – 2006.
január 1.-től megváltozott – kereskedelmi csomagolás termékdíj kódok is.
Információk és letölthető éves, valamint negyedéves beszámoló-formanyomtatványok
találhatók a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon. Tájékoztatót a termékdíjjal
kapcsolatos kérdésekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján találni:
www.kvvm.hu

dr.Tóth Katalin

