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Változások a termékdíjas szabályozásban – 2016 – A 2016. január 1-jétől hatályos

jogszabályváltozásokat olvasva rögtön szembetűnik, hogy a 2016-os év a szokásosnál

több változást hoz a termékdíjas szabályozásban. A változtatások alapvető célja, hogy
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Változások a termékdíjas szabályozásban – 2016

A 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozásokat olvasva rögtön szembetűnik, hogy a 2016-os év 

a szokásosnál több változást hoz a termékdíjas szabályozásban. A változtatások alapvető célja, hogy az

eddigi termékdíjas szabályrendszert egyértelműbbé, egyszerűbbé és átláthatóbbá tegyék. Ennek érde-

kében az eddig összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatok beépítésre kerültek a törvénybe. A főbb változások

a követezők.

Láncügyletek. Fontos változás lép életbe január 1-jétől az export irányú láncügyletek esetében is. 

Az eddigi szabályozás értelmében a belföldön lévő termékdíj-köteles termék tulajdonjogának bel-

földön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet

részére történő átruházása esetén csak akkor nem keletkezett korábban termékdíj-fizetési kötele-

zettség, ha a termékdíj-köteles termék igazolt módon külföldre kiszállításra került, és a kiszállítást 

a gyártó intézte. A módosítás értelmében a szállítást végző személye nem fog számítani a további-

akban (azt a belföldi vagy külföldi vevő is végezheti), csak az igazolt külföldi kiszállítás lesz fontos.  

Átalánydíj-termékdíj fizetése a gépjárművek esetében. Az új szabályozás értelmében megnyílik az

átalánydíj fizetés lehetősége a gépjárművek esetében. A gépjárművek termékdíj-köteles alkotórésze

(akkumulátor, egyéb kőolajtermék, gumiabroncs, elektronikai berendezések) után eddig tömeg-

alapon kellett megfizetni a termékdíjat, amely lehetőség a jövőben is megmarad, ugyanakkor az 

új szabályozás értelmében az érintetteknek (pl. gépjármű forgalmazók) lehetőségük lesz termékdíj-

átalány megfizetése mellett mentesülni az adminisztrációs terhek jelentős részétől. Természetesen 

a változások között megtaláljuk a gépjármű pontos definícióját is. A termékdíj-átalány összege 

4.000 – 7.000 forint között alakul a hengerűrtartalomtól és az üzemanyagtól függően.

Vámtarifaszám. Az új szabályozás pontosan meghatározza a vámtarifaszám fogalmát, és az áru-

osztályozás során alkalmazandó szabályokat, mellyel valamennyi érintett számára könnyebbé válik 

a tárgyi hatály értelmezése. 

Forgalomba hozatal fogalma. A fogalomváltozások között találjuk a forgalomba hozatal fogalmának

megváltoztatását is, melynek következtében a forgalomba hozatal fogalmába értendő a távolsági

értékesítés is. A jövőben a termékdíj-köteles termék külföldről, távolsági értékesítés keretében

történő ingyenes vagy visszterhes átruházása is termékdíj-kötelezettséget keletkeztet a gazdálkodó

számára akkor, ha a gazdálkodó az általános forgalmi adóról szóló szabályozás szerint Áfa regisztrá-

cióval rendelkezni köteles.

Csomagolás saját célú felhasználása. A külföldről behozott áru csomagolásának részét képező cso-

magolószerek saját célú felhasználásának minősül a csomagolás lebontása, azonban a személyi

hatály meghatározása során eddig nem került meghatározásra, hogy kit terhel a kötelezettség ilyen

esetben. A jogszabályváltozásba belekerült az ezzel kapcsolatos pontosítás, mely szerint a lebontott

csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosa lesz a termékdíj-kötelezett. 

Újrahasználható csomagolóeszközök. Kedvező változásként értékelhető az is, hogy a külföldről

behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolóeszközök esetében a visszaszállítást

nem az adott negyedéven belül, hanem 365 napon belül kell megvalósítani. Ez jelentős mértékben

csökkenti az érintettek adminisztrációs terheit, és javítja azok versenyképességét. 

Számlazáradékolás. További kedvező változás, mellyel a jogalkotó az adminisztrációs terheket 

kívánta csökkenteni, hogy a csomagolószerek és a reklámhordozó papírok esetében sem áll fenn 

a jövőben a kötelező számlazáradékolási kötelezettség.

Tisztább szankciórendszer. A jogszabályváltozások következtében átláthatóbbá válik a termékdíjas

szabályozás szankciórendszere. Egyértelművé válik ugyanis, hogy a termékdíj törvényben nem szabá-

lyozott esetekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
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