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Átmeneti szabályok a környezetvédelmi 
termékdíj szabályozásában

Mint ahogy a gazdasági jogszabályok többsége, úgy a termékdíj törvény is évről évre változik és nem

kivétel ez alól a 2013-as év sem. A 2013. január 1-jétől érvényes jogszabályi előírások közül talán 

a legfontosabb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszerén belül történt hatásköri változás és az

azzal kapcsolatos termékdíj kötelezettségek (bevallás, bejelentés, befizetés) teljesítésére vonatkozó

átmeneti szabályok.

2013-tól a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az állami adóhatóság

látja el. A korábban ugyanezen feladatok ellátásáért felelős vámhatóság hatáskörében azonban

továbbra is megmaradtak a termékdíj köteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos

hatósági feladatok. 

Az átmeneti szabályozás értelmében a 2013. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó termékdíj

bevallások pótlását és önellenőrzését 2013. február 14-ig még a vámhatósághoz kell benyújtani. 

E bevallásokkal kapcsolatos nyilvántartási és esetleges javítási feladatokat ennek megfelelően még

a vámhatóság látja el. 2013. február 15-től azonban a korábbi időszakra vonatkozó bevallásokat is 

az állami adóhatósághoz kell benyújtani. 2013. január 1-jétől a termékdíj bevallások utólagos

ellenőrzését és a kiutalás előtti ellenőrzést az adóhatóság végzi.

A termékdíj befizetési kötelezettség teljesítésében a fenti hatáskör változás nem okoz problémát,

ugyanis a korábbi számlaszámok változatlanok maradnak. 

A termékdíj bejelentésekkel kapcsolatosan a február 14-i dátum helyett a január 1-je a mérvadó. 

A január 1. előtt indult ügyekben továbbra is a vámhatóság jár el. Ezt követően azonban e feladatok

az állami adóhatóság hatáskörébe tartoznak és a bejelentési kötelezettség teljesítése végett az

adóztatási szerv külön nyomtatványt (13TKORNY) is rendszeresített. Itt fontos megjegyezni, hogy azon

kötelezetteknek, akik már 2013 előtt eleget tettek bejelentkezési és bejelentési kötelezettségüknek –

amennyiben a kötelezettségük tekintetében nem következik be változás – nem kell újra bejelentést

tenniük a 13TKORNY nyomtatványon. 

Az újdonság varázsával hat az a tény is, hogy sem a 13TKORNY bejelentő nyomtatványon, sem az

újonnan bevezetésre kerülő termékdíj bevallásokon nem kell majd szerepeltetni a VPID számot. 

Az állami adóhatóságnál ugyanis a termékdíj kötelezettek nyilvántartása is az adószám alapján

történik. 

2013. január 1-jétől a képviselet bejelentését a 13VAMO jelű nyomtatványon kell megtenni, 

az elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviselet bejelentésére viszont a 13T180 adatlapot kell 

alkalmazni. Azon képviselőknek, akiknek korábbi bejelentés alapján a jogosultságuk valamennyi

adóügy intézésére kiterjed, vagy teljes körű állandó meghatalmazással rendelkeznek, pusztán 

a termékdíjas szabályozás változása miatt nem szükséges újból bejelentkezniük az állami

adóhatóságnál. A korábban bejelentett képviselők adatai ugyanis a vámhatóság rendszeréből

automatikusan átadásra kerültek az adóhatóság rendszerébe.  

A NAV két szerve közötti adatátadás eredményeként az adózók adófolyószámláján a termékdíjjal

kapcsolatos tételek is lekérdezhetők. 
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Végelszámolás a gyakorlatban

Az utóbbi időben a korábbi évekhez képest egyre több társaság szünteti meg saját elhatározásából

magyarországi tevékenységét. Bár előfordul, hogy jövőbeli lehetőségek reményében a vállalkozást

nem törlik végérvényesen, a gyakorlat mégis inkább az, hogy ezt megteszik: a vállalkozást végel-

számolás keretében megszüntetik. Ez a sajnálatos fordulat teszi aktuálissá, hogy a végelszámolás

néhány gyakorlati kérdésére felhívjuk a figyelmet. 

A végelszámolás törvényi hátterének bemutatása már jó néhány magas színvonalon megírt szakmai

értekezés témája volt. Az adóhatóság is készített már összefoglalót az adózók részére ezen

törvényekben foglalt legfontosabb feladatokról, határidőkről. A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy 

a fenti törvények teljes körű ismerete mellett a gyakorlatban szerzett tapasztalatok sokszor 

rendkívül hasznosak lehetnek a végelszámolás sikeres lefolytatásához, befejezéséhez.

A végelszámolás megkezdése előtt célszerű néhány döntést alaposan átgondolni. Amennyiben egy

külföldi vállalkozás korábbi ügyvezetője lesz a végelszámoló, akkor számolni kell azzal, hogy a

dokumentumok aláíratása már technikai okok miatt is hosszabb időt vesz igénybe. Az idő tényezőn

kívül a felelősséget sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen a legújabb törvényi szabályozás szerint 

a végelszámolás során egyes esetekben a mulasztási bírság a végelszámoló, mint magánszemély

terhére kerül kiszabásra. Továbbá érdemes az előkészületek során felmérni, hogy a vállalkozás

kötelezett-e könyvvizsgálatra. Amennyiben ez nem így van, akkor célszerű átgondolni, hogy a 

tulajdonosok ehhez ragaszkodnak-e. Feltételezve, hogy a végelszámolás elkezdésekor a társaság

már nem folytatja tevékenységét és ideális esetben nyitott tételei sem jelentős nagyságrendűek,

esetleg indokolt lehet a könyvvizsgáló megbízásának megszüntetése, hiszen a törvényben szabott

határidők gyakorlatilag tarthatatlanok akkor, ha még egy könyvvizsgálat lefolytatását is be kell iktatni.

Szintén fontos, hogy a vállalkozás tőkehelyzete rendezett legyen és pénzügyi eszközei fedezetet

biztosítsanak a végelszámolás várható ideje alatt felmerülő kötelezettségekre. A végelszámolás

megkezdésével a társaságnál új üzleti év kezdődik. Ha követelés/kötelezettség elengedése, térítés

nélküli átadás/átvétel lehetősége felmerül, akkor tanácsos az elhatárolt veszteség felhasználásának

hatályos szabályai alapján végiggondolni, hogy melyik beszámolási időszakban érdemes ezeket

végrehajtani. Fontos, hogy a vállalkozás felkészült legyen az adóellenőrzésekre, hiszen azok 

végelszámolás során kötelező jelleggel lefolytatásra kerülnek. 

A végelszámolás befejezése során a törvényben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez a számviteli,

jogi területek képviselői között szoros együttműködésre van szükség. A területek közötti átfedés

egyik példája, hogy a végelszámolást lezáró beszámoló egy eredeti példánya az adóhatóság részére

kerül megküldésre, melynek munkatársai a záróellenőrzés során ellenőrzik az elkészített 

dokumentumokat is (zárójelentés, vagyonfelosztási javaslat stb.). A végelszámolás befejezésekor

meg kell vizsgálni, hogy a társaság minden bevallási kötelezettségének eleget tett-e. Bár sok estben

itt nulla adattartalmú bevallásokról beszélünk, a bevallás be nem nyújtása szankcióval járhat, és

miatta elhúzódhat a törlési folyamat is. Fontos, hogy az esetleges adótúlfizetések rendezésre 

kerüljenek és a végelszámolást lezáró beszámolóban lehetőség szerint minél kevesebb pozíció

szerepeljen. Célszerű a társaság bankszámláját legalább a törlésig, valamint az adótúlfizetések, 

adó-visszaigénylések kiutalásáig fenntartani, azonban ezután a fennmaradó összeget mielőbb át

kell utalni a tulajdonosoknak, hogy a folyamat ezzel véglegesen befejeződhessen.
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Elektronikus számlázás 
– mit vár el az adóhatóság

2013. január 1-jétől a meghatározó változások között szerepel az elektronikus számlázásra 

vonatkozó szabályozás egyszerűsítése. A 2010/45/EU Irányelv rendelkezéseivel összhangban az 

új szabályok segíthetik a vállalkozások költségeinek csökkenését, a versenyképesség javítását. 

A módosítások nyilvánvalóan a papíralapú számlákkal kapcsolatos adminisztratív terhek további

növelése ellen is hatnak. A tagállamok adóhatóságainak is haladni kell a korral, és kimondhatjuk, 

hogy a papír alapú bizonylatolás hegemóniája véget ér.

Elvárás a kötelező tartalmi elemeken túl mind a papír alapú, mind az elektronikus számla 

kibocsátásával kapcsolatban, hogy biztosítsa 

1. a számla eredetének hitelességét, 

2. az adattartalom sértetlenségét és 

3. az olvashatóságot 

(emberi szem általi olvashatóság – számla olvasását biztosító szoftvert is meg kell őrizni)

a kibocsátás időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig. 

Ennek a hármas feltételnek bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárással eleget lehet tenni, amely meg-

bízható ellenőrzési kapcsolatot biztosít a számla és a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás között.

Nyitott a kérdés, hogy pontosan melyek azok az eljárások, amelyek megfelelnek ezen elvárásnak 

az áfa törvényben felsorolt, külön nevesített törvényi vélelemmel biztosított megfelelésű eljárás – 

a minősített elektronikus aláírással ellátott számla és az elektronikus adatcsererendszerben (EDI)

létrehozott és továbbított adat – mellett. Ezek az üzleti eljárások alapesetben az adózó részéről

elvárt kellő körültekintést és a folyamatok megfelelő dokumentálását igénylik egy ellenőrzés során. 

A számla mellett fel kellene tudni mutatni minden olyan anyagot, ami a tranzakció létrejöttének

hitelességét hivatott szolgálni pl. megrendelők, átvételi bizonylatok, e-mailben hibaüzenet nélkül

kiküldött elektronikus anyagok, teljesítésigazolások, szerződő fél egyértelmű azonosítása – e-mail 

cím önmagában nem elegendő. A cél mindenképpen az lenne, hogy az információ technológiai

eljárások segítségével (zárt rendszer, későbbiekben nem módosítható adatmegőrzés/archiválás, 

visszakereshető adatbázis az elektronikus számlák továbbításával kapcsolatban) a fenti hármas

feltétel igazolható legyen mindkét fél oldalán, és az egyszerűsítésnek ne az legyen a hatása, hogy

még több bizonyító dokumentumot kelljen prezentálni papír alapon.

Fontos kiemelni, hogy az elektronikus számla kibocsátásához a számlabefogadó beleegyezése 

szükséges, mely nem feltétlenül fontos, hogy egy előzetes írásos megerősítés formájában öltsön

testet (a számla befogadásával és a kifizetéssel a számlabefogadó beleegyezése megtörtént). 

Az adóhatósági ellenőrzések során pedig figyelni kell arra, hogy az évekkel később lefolytatott adó-

ellenőrzések során a fejlettebb technológiai környezetben is meglegyenek azok az eszközök, szoftverek,

melyek segítségével az adóhatóság a bizonylatok meglétét, hitelességét ellenőrizni tudja.

3 feltétel

számlabefogadó 

beleegyezése
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Közösségen belüli termékértékesítések – 
árumozgás igazolása – nemzetközi kitekintés

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása óta eltelt időszak alatt sem sikerült egyértelmű

szabályrendszert kialakítani a közösségen belüli, áfa mentes termék kiszállítások igazolását illetően. 

A tét nagy, hiszen komoly általános forgalmi adó kockázatot kell kezelnie azon vállalkozásoknak,

melyek nem tudják kellően alátámasztani azt a tényt, hogy az áru elhagyta Magyarország területét.

Érdemes tehát megnézni, hogy az Unió egy régi tagjánál, Németországban, hogyan szabályozzák 

ezen kiemelt adókockázati területet, és hogy valóban előttünk járnak-e ezen a téren. 

Magyar ügyek

A német szabályozás vizsgálata előtt érdemes röviden „megemlékezni” egy magyar vonatkozású

Európai Bírósági ítéletben foglalt magyar hatósági érvelésről. A C-273/11. sz. ügyben (Mecsek-

Gabona ügy) a magyar adóhatóság álláspontja szerint a magyar eladónak rendelkeznie kellett volna

egy olyan dokumentummal, mely azt bizonyítja, hogy az árut feladták, és egy másik tagállamba

szállították. Mivel a társaság nem tudott ilyen iratot bemutatni az adóellenőrzési eljárás során,

illetve az általa bemutatott irat nem volt hitelesnek tekinthető, meg kellett fizetnie az alapügy 

tárgyát képező értékesítést terhelő áfát, kivéve, ha jóhiszeműen járt el az ügylettel kapcsolatban. 

Az adóhatóság szerint a társaságnak nemcsak az áru elszállításáról, hanem annak a rendeltetési

helyére való megérkezéséről is meg kellett volna győződnie. 

Magyar ítélkezési gyakorlat

Ugyanezt a gondolatmenetet láthatjuk visszaköszönni a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatában.

A Legfelsőbb Bíróság egy ítéletében kiemelte, hogy a fuvarokmány megléte önmagában pusztán azt 

a körülményt támasztja alá, hogy a fuvarozó az árut a feladótól átvette. Ezért a fuvarokmánynak vagy

más igazolásnak az eset összes körülményeinek figyelembevételével kell alkalmasnak lennie arra,

hogy kétséget kizáró módon igazolja a termék más tagállamba történő kiszállítását, megérkezését.

Mindezek alapján a konkrét esetben az eladó társaság nem járt el kellő körültekintéssel akkor, amikor

több száz tonna terményt adott át úgy, hogy a termék kiszállításának körülményeiről még a

fuvarozást ténylegesen végző ellenőrzésével, a CMR okmány hitelességének vizsgálatával sem

győződött meg. 

Uniós elvárások

Az Európai Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából is kitűnik, hogy mivel a 112/2006/EK irányelv

egyetlen rendelkezése sem írja konkrétan elő, hogy az adóalanyoknak milyen bizonyítékokat kell

benyújtaniuk a mentességben való részesüléshez, a tagállamoknak kell meghatározniuk a Közösségen

belüli termékértékesítések mentesítésének feltételeit annak érdekében, hogy biztosítsák az említett

adómentességek helyes és egyszerű alkalmazását, valamint az esetleges adócsalás, adókikerülés 

és visszaélés megelőzését. 

A bevezetőben már említett Mecsek-Gabona ügyben a magyar kormány által a Bíróság előtti 

tárgyalás során adott magyarázatok szerint a magyar szabályozás csak azt írja elő, hogy az értékesítést

igazolni kell, és a megkövetelt bizonyítékok köre az érintett ügylet konkrét körülményeitől függ.

Egyetlen támpontot a meglehetősen régi, ugyanakkor részletes 2007/41. számú adózási kérdés ad

azt illetően, hogy mit is szeretne látni az adóhatóság egy ellenőrzés során kiviteli igazolásként.

Mecsek-Gabona ügy

a tagállamoknak kell

meghatározniuk a

mentesítés feltételeit



www.klient.hu 7

wts hírlevél #1 | 2013. február

Német szabályozás

Hasonló bizonytalanságot lehet észlelni a szabályozásban Németországban. A német áfatörvény

végrehajtási rendeletének 2012. január 1-jén hatályba lépett változása új szabályokat vezetett be 

a közösségen belüli értékesítések bizonylatolásával kapcsolatban. Amennyiben egy német áfa-alany

a Közösségen belüli értékesítéseit adómentesen kívánja kezelni, egy a vevő által kiállított (aláírt)

speciális bizonylattal, ún. „megérkezési igazolással" (Gelangensbestätigung) kell rendelkeznie.

Az új rendelkezés számos kérdést vetett fel, és hatalmas felháborodást váltott ki a gazdasági szereplők

körében tekintve a speciális bizonylattal járó adminisztratív terheket. A gazdasági kamarák nyomására

a német pénzügyminisztérium újabb és újabb határidőket tűzött ki, amely határidők lejárta előtt

történő közösségen belüli értékesítések esetében nem kifogásolható a korábbi szabályoknak meg-

felelő bizonylatolás. Az aktuális tervek szerint 2013. július 1-jétől fog életbe lépni az új szabályozás,

bizonyos könnyítéseket is lehetővé téve, mely szerint nem a „megérkezési igazolás” lesz az egyetlen

elfogadott igazolás, és további igazoló dokumentumokat is el kell fogadniuk a hatóságoknak. 

A német kitekintés summázása során jól látszik az, hogy egy, a közösségi rendszerben régóta „aktív”

tagállam hatóságai számára sem egyszerű megtalálni az arany középutat, úgy, hogy az adókijátszást

még gondolati úton is kizárják, miközben a vállalkozások működését sem korlátozzák adminisztratív

akadályokkal.

Követendő lépések

Melegen ajánlott tehát a magyar vállalkozások számára egy olyan belső adminisztrációs rendszer

kialakítása, mely az adóhatósági ellenőrzések során meggyőzően és egyértelműen mutatja az 

adómentes számla kiállítása előtt a vállalkozás kellő körültekintését és a jóhiszemű eljárást. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél több biztosítékot építenek be eljárásaikba a vállalkozások 

az eladások során, annál komfortosabban érezhetik magukat, amikor az adóellenőrzésről szóló

megbízólevél aláírására kerül a sor. Ilyen biztosítékot jelenthet többek között a vevő által is 

lepecsételt, olvasható CMR fuvarokmány, mely hivatkozást tartalmaz a fuvareszköz rendszámára és 

a termékeket kísérő számlára is. A vevő és a vevő képviseletében eljáró személy első szerződéskötés

előtti alapos azonosításán, valamint a vevő EU adószámának ellenőrzésen túl érdemes a szerződésekben

rendelkezni az olyan esetekről, amikor a vevő nem küldi vissza a CMR okmány megfelelő példányát

az eladó részére. 

„megérkezési igazolás”

belső adminisztrációs

rendszer kialakítása



WTS Klient csoport • Gyányi Tamás, adóigazgató

1143 Budapest • Stefánia út 101-103.

Telefon: +36 1 887 3736 • Fax: +36 1 887 3799

tamas.gyanyi@klient.hu • www.klient.hu 

Jelen hírlevélben foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  

A hírek szerzői igyekeztek olvasmányos, ugyanakkor szakszerű általános információval szolgálni. 

A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük, 

hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.

A WTS Klient csoport szolgáltatásai:

» Adótanácsadás

» Jogi tanácsadás

» Könyvelés

» Bérszámfejtés

» Egyéb számviteli tanácsadás


