10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI.
törvény (a továbbiakban: Kt.) 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben - a következőket rendelem el:

A termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozó közös szabályok
1. § (1) A Kt. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezett, másodlagos kötelezett, hasznosítást koordináló
szervezet (a továbbiakban együtt: kötelezett) - ide nem értve a nem vállalkozó természetes személyt - a 4. számú
mellékletben meghatározott, 2004. május 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra szerinti KN-kód alá osztályozott
termékek, illetve csomagolás esetén a 7. számú mellékletben meghatározott KT-kóddal ellátott anyagok után belföldi előállítású újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, tömör vagy kis nyomású gumiabroncs kivételével köteles termékdíjat fizetni.
(2) A termékdíj-fizetési kötelezettség kiterjed - a Kt. 5/C. §-ának (3) bekezdésében foglalt kivétellel - a más
termékkel együtt vagy más termék részeként, illetőleg összetevőjeként forgalomba hozott, illetve felhasznált
termékre vagy anyagra is, így különösen: a járművek részét képező gumiabroncsra, a gépek, berendezések részét
képező akkumulátorra, hűtőberendezésre. Ebben az esetben az e rendelet 4. számú mellékletében szereplő
termékekre, illetve csomagolás esetén - a kereskedelmi csomagolás kivételével - az e rendelet 7. számú
mellékletében KT-kóddal ellátott anyagokra vonatkozó termékdíj-fizetési szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
2. §
3. § (1) A kötelezett termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét az első fizetési kötelezettség keletkezésétől
számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Kt. 3. § rendelkezésein túlmenően a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).
(2) A Minisztériumnak történő bejelentést a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal a Minisztérium hivatalos
lapjában közzétett formanyomtatványon vagy elektronikus úton kell teljesíteni.
4. § (1) A kötelezettnek és a Kt. 4/A. § értelmében fizetésre kötelezettnek a negyedévet követő hó 20. napjáig, a
hasznosítást koordináló szervezet a negyedévet követő hó 30. napjáig a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségéről
havi bontásban, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 6. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezettek, valamint az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti évenkénti bevallónak - hasznosítást koordináló szervezet kivételével - a tárgyévi
fizetési kötelezettségéről a tárgyévet követő év február 15-éig beszámolót kell benyújtania a Minisztériumhoz. A
termékdíjfizetést átvállalónak az átvállalási szerződés hatálya alatt a beszámolót akkor is be kell nyújtania, ha
tárgynegyedévre vonatkozóan fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A beszámoló benyújtásáról a Minisztérium a
kötelezett részére kérelemre 8 napon belül igazolást ad ki.
(2) A kötelezettnek az (1) bekezdés szerinti beszámolót a számviteli bizonylatokkal és nyilvántartásokkal
megegyezően e rendelet 3. számú melléklete szerinti, a Cskr. 6. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezettnek
e rendelet 8. számú melléklete szerinti adattartalommal a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
formanyomtatványon vagy elektronikus úton kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott beszámolóban közölt adatok valódiságát a Minisztérium ellenőrizheti.
5. § A külön jogszabályban meghatározottakon túl az újrahasználat vonatkozásában a mentességi kérelem
tartalmazza:
a) a csomagolt termék megnevezését, a Kombinált Nomenklatúra szerinti megnevezését, valamint
vámtarifaszámát,
b) a termékdíjköteles termék Kombinált Nomenklatúra szerinti megnevezését, vámtarifaszámát, KT kódját, GTIN
számát, valamint a vállalt újrahasználati arány mértékét,
c) táblázatos összesítést a csomagolt termék, valamint a termékdíjköteles termékre vonatkozó kibocsátásról (így
például belföldi előállítás, behozatal, ezeken belül belföldi értékesítés, saját felhasználás liter, illetve darabszám
szerint), a kérelem benyújtását megelőző négy negyedévre vonatkozóan, ezen időszak anyagmérlege alapján.

6. § A Kt. 4. §-a (1) bekezdésében szereplő egyéb import jellegű vámeljárás kezdeményezésekor nem közösségi
árunak minősülő, e rendelet 4. számú és 7. számú mellékletében szereplő termék, illetve anyag - a megfizetett és
vissza nem igényelhető termékdíjjal terhelt mennyiséggel csökkentett - teljes mennyisége a szabad forgalom számára
történő vámkezeléskor termékdíjköteles, függetlenül attól, hogy abból vagy annak egy részéből időközben hulladék
keletkezett.
7. §
8. § (1) A Kt. 5/A. § (1) és (2) bekezdéseiben, az 5/B. §-ban, az 5/C. § (2) bekezdésében, valamint a
környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak esetében a befizetett termékdíj az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: adóhatóság)
visszaigényelhető.
(2) A visszaigénylés az adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon történik.
(3) A kötelezett a Kt. 5/C. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján a termékdíjköteles termék közvetlen
anyagként (alapanyagként) való felhasználásáról nyilvántartást vezet.
(4) Használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után - újrahasználható termék és egyéb kőolajtermékek
hulladékának kivételével - nem lehet a termékdíjat exportálás és Közösségen belüli értékesítés esetén
visszaigényelni.
(5) Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevőjére a
termékdíjat egyszer, az első forgalomba hozatalt, illetve az első saját célú felhasználást követően kell megfizetni,
amennyiben a kötelezett az első forgalomba hozatalt, illetve az első saját célú felhasználást követően a 2. számú
mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározottakon kívül a 11. számú mellékletben meghatározott termékdíjköteles
termékek esetében - a külön jogszabályban meghatározott termékek kivételével - az újrahasználhatóság
megállapításának további feltétele az ott meghatározott visszagyűjtési arányok teljesítése.
(7) A kötelezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania a saját és más tulajdonában lévő, valamint az újonnan
beszerzett és használtan visszavett újrahasználható termékdíjköteles termékeket, csomagolás esetén annak
újrahasználható összetevőjét a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően.
(8) Az újrahasználható termékdíjköteles terméket forgalomba hozó kötelezettnek az első negyedéves
beszámolójához csatolnia kell az adott év nyitómérlegében szereplő újrahasználható termék, valamint a csomagolás
újrahasználható összetevőinek készletadatait.
(9) A behozó - a (6)-(8) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén - levonhatja az adómegállapítási időszak
alatt újrahasználható termék behozatala után keletkező termékdíj-fizetési kötelezettségéből azon újrahasználható
termékek termékdíját, amelyek az adómegállapítási időszakban igazoltan a külföldi származás helyére
visszaszállításra kerültek, amennyiben a kötelezett az első behozatalt követően a 2. számú melléklet II. pontjában
meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.
9. § A termékdíjköteles termék forgalmazója a termékdíjköteles termék származását, illetve a termékdíj
megfizetését számlával és a számla kiegyenlítését igazoló bankszámlakivonattal igazolhatja.
9/A. § A Minisztérium, az adóhatóság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az Országos
Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség a termékdíjak elszámolása és
befizetése tekintetében együttműködik az ellenőrzések során.
9/B. § (1) Az adóhatóság és a vámhatóság a Kt. 4/B. §-a alapján a Minisztériumnak benyújtott beszámoló
ellenőrzéséhez a kötelezett által benyújtott bevallás, illetve vámáru-nyilatkozat adatairól, valamint a befizetett
(beszedett) és a behajtott termékdíj összegéről elektronikus úton adatot szolgáltat a Minisztérium részére.
(2) Az adóhatóság (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége körében adatot szolgáltat
a) negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap végéig a termékdíjköteles termékek Kt. 2. § (3) bekezdése
szerinti bontásában, a tárgynegyedév vonatkozásában a befizetett (beszedett) és behajtott termékdíj havi bontású
összesített összegéről,
b) negyedévente a tárgynegyedévet követő 60 napon belül, valamint évente a tárgyévet követő év május 31-ig az 5
jegyű KT-kód szerinti bontásban a tárgynegyedév, illetve tárgyév vonatkozásában megállapított termékdíj alapját
képező termékdíjköteles termék összesített mennyiségéről és a bevallott termékdíj-fizetési kötelezettség összesített
összegéről,
c) negyedévente a tárgynegyedévet követő 60 napon belül, valamint évente a tárgyévet követő május 31-ig
kötelezettenként (a kötelezett azonosításához szükséges adószám megadásával) az 5 jegyű KT-kód szerinti
bontásban a tárgynegyedév, illetve tárgyév vonatkozásában megállapított termékdíj alapját képező termékdíjköteles
termék összesített mennyiségéről, valamint a kötelezett által a termékdíjköteles termékek Kt. 2. § (3) bekezdése
szerinti bontásában befizetett (beszedett), továbbá kötelezettől behajtott termékdíj összegéről.

(3) A vámhatóság (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége körében adatot szolgáltat
a) havonta a tárgyhónapot követő hónap végéig a tárgyhónapban a vámhatóság által elfogadott termékdíj-kivetést,
vagy megállapítást tartalmazó Egységes Vámáru-nyilatkozatok (EV) alapján hozott határozatok kötelezettjeiről (a
kötelezett azonosításához szükséges név, adószám, illetve VPID, valamint amennyiben rendelkezésre áll GLN szám
megadásával) és az EV-n felsorolt vámárukra érvényes 5 jegyű KT-kódonként megadott mennyiségekről és
összegekről, valamint
b) havonta a tárgyhónapot követő hónap végéig a vámhatóság termékdíj bevételi számláján határozatonként és
kötelezettenként nyilvántartott kötelezettségekről és befizetésekről.
10. § Termékdíjkedvezményt a Környezetbarát Termék Közhasznú Társasággal kötött érvényes környezetbarát
védjegyhasználati szerződés alapján lehet igénybe venni. Amennyiben a csomagolás vagy annak összetevője a
környezetbarát védjegyhasználati joggal rendelkezik, a termékdíjfizetésre kötelezett a Környezetbarát Termék
Közhasznú Társaság erre vonatkozó igazolásával is jogosult termékdíj-kedvezményre.

A kenőolajok után fizetett termékdíj visszaigényléséhez szükséges nyilvántartási
követelmények
10/A. § (1) A kenőolaj után fizetett termékdíj visszaigénylését az 5. számú melléklet 4. számú táblázata szerinti
nyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni, amelyhez csatolni kell a visszaigénylés alapját képező teljes
mennyiségre a termékdíj megfizetését igazoló dokumentumok, illetve vámárunyilatkozatok másolatát és a
hasznosításra átadó nyilatkozatát az átadott mennyiség lakossági eredetéről. A kenőolajok után fizetett termékdíj
jogszerűségének alátámasztására a termékdíj fizetésére kötelezettnek nyilvántartást kell vezetni.
(2) A használt vagy hulladékká vált kenőolajok hasznosítása esetén az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak
tartalmaznia kell:
a) a hasznosításra átadott/átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét, az eredeti
hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk feltüntetésével;
b) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint
begyűjtéséhez szükséges engedély számát, az „SZ”, valamint a „K” kísérőjegyek másolatát;
c) a hasznosításra átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát;
d) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi akkor az átvételt igazoló
dokumentumokat). Az igazolásnak tartalmaznia kell a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a
kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét és az átvétel tényét
igazoló „SZ” kísérőjegyek sorszámát.
(3) A lakosságtól történő visszagyűjtés esetén a visszaigénylő laphoz mellékelni kell egy tájékoztatót
a) a visszagyűjtés módjáról;
b) az visszagyűjtés ösztönzésére alkalmazott eszközökről;
c) a visszagyűjtött használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségének és minőségének ellenőrzéséről.

Használt gumiabroncs behozatalának elszámolásával kapcsolatos speciális
szabályok
10/B-C. §
10/D. § Az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározott elszámolás keretében be kell nyújtani az
alábbi okmányokat:
a) a vizsgálati jegyzőkönyv másolata,
b-c)
d) a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő import esetén tételenként a behozott gumiabroncsok
forgalomba került mennyiségét (számlával igazolva) súly és darabszám megjelöléssel, valamint a selejt
gumiabroncsok mennyiségét és kezelésének módját,
e) felújítás céljára történő import esetén a felújítási célból tételenként behozott használt gumiabroncs, valamint a
felújítottan forgalomba hozott gumiabroncs mennyiségét súly és darabszám megjelöléssel, továbbá a selejt
gumiabroncs mennyiségét és kezelésének módját,
f) aktív feldolgozásra történő behozatal esetén az aktív feldolgozásra tételenként behozott használt gumiabroncs
mennyiségét súly és darabszám megjelöléssel, a selejt gumiabroncs mennyiségét és kezelésének módját, az aktív

feldolgozás során keletkezett hulladék mennyiségét és kezelésének módját, a felújított gumiabroncs visszaszállítását
igazoló vámokmányokat.

A hígítók és oldószerek termékdíjfizetésének, visszaigénylésének egyes szabályai,
nyilvántartási követelményei és összetételének ellenőrzése
10/E-10/F. §
10/G. §

A hulladékhasznosítói szolgáltatások megrendelésére vonatkozó részletes szabályok
11-12. §
13. § (1) A Kt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásmegrendelés igénybevételének feltételei:
a) a környezetvédelmi jogszabályok, hatósági előírások betartása az újrahasználat, az újrafeldolgozás, illetve az
energianyerés során,
b) a 6. számú melléklet szerinti, a megrendelés időszakára vonatkozó negyedévenkénti beszámoló benyújtása a
Minisztériumhoz,
c) a beszámolóban szereplő adatok alátámasztásához szükséges nyilvántartások vezetése,
d) a begyűjtés, az újrahasználat, az újrafeldolgozás, illetve az energianyerés a Kt. 7. § (3) bekezdésében
meghatározott termékdíjköteles termékből képződött elkülönített anyagú hulladékból (a továbbiakban: hulladék)
történhet.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásoknak tartalmaznia kell:
a) az átvett, begyűjtők esetén a begyűjtött hulladék megnevezését, mennyiségét, típusát;
b) a hulladék szállítójának nevét, címét, adószámát, GLN számát, valamint, ha a hulladék szállításához szükséges,
a szállításra vonatkozó engedélyének számát;
c) az egyes telephelyeken tárolt hulladékok megnevezését, jellemző tulajdonságait, tárolásuk módját
(telephelyenkénti bontásban HKT-kódokkal);
d) hulladékhasznosítás esetén a hulladék újrahasználatából, újrafeldolgozásából, energianyeréséből származó
termékek megnevezését, a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok megnevezését, jellemző tulajdonságait,
mennyiségét, típusait, értékét, az értékesítésükkel kapcsolatos adatokat.
(3) A Kt. 7. §-a (4) bekezdésében meghatározott igénybevevő által készletezett összes hulladék engedélyezett
lerakóra történő elhelyezési költsége 3 hónapnál hosszabb ideig nem haladhatja meg az igénybevevő saját tőkéjének
összegét.

A termékdíj számlán való megjelenítésére vonatkozó szabályok
14. § (1) A Kt. 23. §-a alapján a kötelezettnek - a kiskereskedelmi értékesítés kivételével - a számlában vagy a
számla mellékletében
a) teljes termékdíjfizetés esetén: díjtételenként „a ......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó
árból ...............: ..................... Ft” szöveget,
b) termékdíj-kedvezmény esetén: „a ..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból .....
környezetvédelmi termékdíja: ..... Ft” szöveget,
c) termékdíjmentesség esetén (díjtételenként): „a .................. környezetvédelmi termékdíj alól ...............%-ban
mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból ..... Ft” szöveget, illetve koordináló szervezeten keresztüli
mentesség esetén: „a .......................... környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj
megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból ......................... Ft” szöveget,
d) újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a ..... környezetvédelmi
termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget
kell feltüntetni.
(2) Termékdíjköteles termék értékesítésekor a termékdíjat közvetlenül az általános forgalmi adó felszámítását
megelőzően kell a termék nettó árába beszámítani oly módon, hogy a termékdíj ne képezze az általános forgalmi
adón kívül másnak az alapját.
(3) A feltüntetett termékdíj, a hasznosítási díj, valamint a termékdíj-kedvezmény és termékdíjmentesség összegét
nyilvántartással kell alátámasztani.

Értelmező rendelkezések
14/A. § E rendelet alkalmazásában
a) adószám: a közösségi és a magyarországi adószám, közösségi adószám hiányában a magyarországi adószám,
b) behozatal: a Kt. 20. §-a g) és t) pontjában meghatározott Közösségen belüli behozatal és az import,
c) behozó: a Kt. 2. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott kötelezett.

Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésekben szabályozott eltérésekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba, ezzel egyidejűleg az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 17/1992. (VIII. 3.) KTM rendelet
hatályát veszti.
(2) A csomagolásokra és az akkumulátorokra vonatkozó rendelkezéseket 1996. január 1-jétől, a gyógyszerek
csomagolásaira 1997. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.
(3) A 4. § szerinti beszámolót első alkalommal 1996. január 20-ig kell benyújtani, amelynek az 1995. októberi
adatait az 1995. szeptemberi adatokkal együtt kell szerepeltetni.

1. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 1. §-ának (1) bekezdéséhez
2. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 3. §-ához
A bejelentés teljesítéséhez a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
formanyomtatványok adattartalmi követelményeiről
I. Bejelentőlap a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezéséről
1. A termékdíjfizetésre kötelezett adatai: név, GLN szám, adószám, KSH törzsszám, bankszámlaszám,
cím/telefonszám
2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok: A formanyomtatványon megadott kódszámokkal történő
bejelentés, keltezés, cégszerű aláírás
II. Nyilvántartásba vételi adatok újrahasználható termékdíjköteles termékek vagy termékdíjköteles termék
részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termékek bejelentéséhez
1. Újrahasználható termékdíjköteles termék azonosító száma/GTIN: .............................................
2. Újrahasználható termékdíjköteles termék megnevezése: .............................................................
3. Kötelezett azonosító száma/GLN: ...............................................................................................
4. Kötelezett neve: ...........................................................................................................................
5. Újrahasználható termékdíjköteles termék típusa: ........................................................................
6. Újrahasználható termékdíjköteles termék KT-kódja: ..................................................................
7. KN-kód: .......................................................................................................................................
8. Újrahasználható termékdíjköteles termék nettó tömege (termékdíj alapja): .................................
9. Újrahasználható termékdíjköteles termék átlagos élettartama: .....................................................
10. Újrahasználható termékdíjköteles termék átlagos forgási sebessége: ........................................
11. Engedély/Tanúsítvány típusa, száma: .......................................................................................
12. Újrahasználható termékdíjköteles termék jellemzői: .................................................................
13. Újrahasználható termékdíjköteles termék nettó tartalma: ..........................................................
14. Újrahasználhatóság jelölése: .....................................................................................................
15. Anyagában való hasznosíthatóság jelölése: ...............................................................................
16. Az újrahasználatos termékdíjköteles termék forgalomba hozott termék besorolása: ................
17. Újrahasználható termékdíjköteles termék azonos típusú egyutas termékdíjköteles termék felsorolása:
........................................................................................................................................
18. Az adott év nyitómérlegében szereplő újrahasználható csomagolás összetevők készletadatai:
.............................................................................................................................................................

3. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 4. §-ának (2) bekezdéséhez
A beszámoló teljesítéséhez a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett
formanyomtatványok adattartalmi követelményeiről
I. Beszámoló a termékdíj-fizetési kötelezettségről ..... év ..... negyedév
1. A termékdíjfizetésre kötelezett adatai
Név: ..............................................................................................................................................
GLN szám: ....................................................................................................................................
Adószám: .......................................................................................................................................
2. A tárgynegyedévi termékdíj-fizetési kötelezettség
a) Termékdíjköteles termék megnevezése
b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban
c) Áthozat az előző időszakokból, tárgyidőszaki összesen (havi részletezéssel) és göngyölített összesen az alábbi
részletezéssel
d) Forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyisége
da) Belföldön előállított és belföldön forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyisége
db) Egyutas termékdíjköteles termék mennyisége
dc) Újrahasználható termékdíjköteles termék képződött hulladék mennyisége
dd) Kibocsátott újrahasználható termékdíjköteles termék összes mennyisége
de) Használatból visszafogadott újrahasználható termékdíjköteles termék mennyisége
df) Visszafogadott újrahasználható termékdíjköteles termékből képződött hulladék mennyisége
dg) Új újrahasználható termékdíjköteles termék mennyisége (pótlása)
dh) Újrahasználható csomagolásban forgalomba hozott termékmennyisége, egyutashoz viszonyított aránya
di) Újrahasználható csomagolásban beszerzett termékmennyiség, egyutashoz viszonyított aránya
dj) Közösségen belüli behozatalból belföldi forgalomba hozatal mennyisége
dk) Importból belföldi forgalomba hozott mennyisége
dl) Saját felhasználás mennyisége
dm) Éves Közösségen belüli kivitel keretmennyisége
dn) Közösségen belüli kivitel mennyisége
do) Éves exportált keretmennyiség
dp) Exportált mennyiség
dq) Első vevő részére Közösségen belüli kivitelre átadott mennyiség
dr) Első vevő részére exportra átadott mennyiség
ds) Re-export mennyiség
dt) Bérgyártásból származó termékdíjköteles termék mennyisége
du) Közvetlen (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége
dv) Gyártó által értékesített termékdíjköteles termék mennyisége (melyre a hasznosítási díjat a gyártó megfizette)
dw) Gyártó első vevője által értékesített termékdíjköteles termék mennyisége (melyre a hasznosítási díjat a vevő
megfizette)
dx) Környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése nemzetközi szerződés alapján
dy) Mentességi kérelmet benyújtó egyéni teljesítő környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése
e) Termékdíjköteles termékből képződő hasznosított hulladék mennyisége, a HKT-kódban lévő KT-kód szerinti
bontásban
ea) Begyűjtött hulladék mennyisége
eb) Anyagában történő hasznosításra válogatott hulladék mennyisége
ec) Hasznosított hulladék mennyisége összesen
ed) Anyagában hasznosított hulladék mennyisége
ee) Biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége
ef) Újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége
eg) Visszanyeréssel alapanyaggá átalakított - anyagában hasznosított hulladék mennyisége
eh) Egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége

ei) Energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége
ej) Más módon hasznosított hulladék mennyisége
ek) Ártalmatlanított hulladék mennyisége
el) Elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége
em) Lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége
en) Más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége
eo) Mentességi engedélyben foglaltak teljesítésével kapcsolatos időszaki kibocsátotti és hasznosított mennyiségek
ep) Időszaki hasznosítási százalék, anyagában történő hasznosítás aránya
eq) Lakossági szelektív hulladékgyűjtésből származó átvett és hasznosított hulladék mennyisége
f) Képződő fizetési kötelezettség összege
fa) Forgalomba hozott termékdíjköteles termék mennyisége [2. d)]
fb) Visszaigénylésre jogosult termékdíjköteles termék mennyisége
fc) Az adott termékdíjköteles mennyiséghez tartozó termékdíjtétel, „K” és „Ú” díjtétel megjelölése
g) Befizetett termékdíj összege
ga) Előlegként - termékdíjköteles termék után tárgyhónapban - fizetett termékdíj összege
gb) Termékdíjköteles termék után tárgyhónapban fizetett termékdíj összege
gc) Termékdíjköteles termék után tárgynegyedévben fizetett termékdíj összege
gd) Belföldi forgalomba hozott Közösségen belülről behozott termékdíjköteles termék után fizetett termékdíj
összege
ge) Belföldi forgalomba hozott import termékdíjköteles termék után fizetett termékdíj összege

II. Az I/2. d) pontjában az újrahasználható csomagolás esetén az újrahasználható
csomagolásból képződő hulladék mennyiségének anyag, csomagolástípus és
termék szerinti részletezése
a) Újrahasználható csomagolás anyaga,
b) újrahasználható csomagolás típusa,
c) újrahasználható csomagolás GTIN száma,
d) belföldön forgalomba hozott termékek újrahasználható csomagolásának mennyisége,
e) nem újrahasználható csomagolás anyaga,
f) nem újrahasználható csomagolás típusa,
g) nem újrahasználható csomagolás GTIN száma,
h) belföldön forgalomba hozott termékek nem újrahasználható csomagolásának mennyisége,
i) újrahasználatra visszafogadott csomagolások mennyisége,
j) újonnan beszerzett újrahasználható csomagolások mennyisége,
k) visszafogadott újrahasználható csomagolásokból keletkező hulladék mennyisége,
l) az újrahasználható csomagolásban forgalmazott termék megnevezése, vámtarifaszáma,
m) belföldön forgalomba hozott mennyisége,
n) újrahasználható csomagolásban forgalomba hozott termék mennyisége,
o) újrahasználható csomagolásban beszerzett termék mennyisége.

4. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez
Termékdíjköteles termékek és anyagok köre
Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszám olyan termékcsoportot jelent, melyben csak a Kt. hatálya alá tartozó
termékek termékdíjkötelesek.
A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos és elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek,
melyben azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó súlya legfeljebb 200 kg, vagy teljesítmény felvétele
legfeljebb 4 kW.
Megnevezés

Vámtarifaszám
Kötelező alszám
KN-szám

Gumiabroncsok
Új pneumatikus gumiabroncs, kivéve a 4011 40; 4011 50 00 vtsz. szám alá
tartozó termékeket
Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású
gumiabroncs, kivéve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. szám alá tartozó
termékeket
Hűtőközegek
Szénhidrogének halogénszármazékai hűtőközeg céljára:
Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó
halogénszármazékai
Triklór-fluor-metán
Diklór-difluor-metán
Triklór-trifluor-etán
Diklór-difluor-etánok és klór-pentafluor-etánok
Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok
Bróm-klór, difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán
Más perhalogénezett származékok
Másféle
Teljesen halogénezett, csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogén
Más teljesen halogénezett szénhidrogént tartalmazó elegyek
Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént
tartalmazó keverékek és más részlegesen halogénezett aciklikus
szénhidrogént tartalmazó keverékek
Hűtőberendezések
Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos
vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló
berendezés kivételével, valamint a 8418 69 91; 8418 91; és a 8418 99 vtsz.
szám alá tartozó termékek kivételével
Akkumulátorok
Elektromos akkumulátorok
Egyéb kőolajtermékek
Kenőolaj
Motorolaj, kompresszor kenőolaj, turbina kenőolaj
Hidraulikus célú folyadék
Fehérolaj, folyékony paraffin
Differenciálolaj és reduktor olaj
Keverék fémmegmunkáláshoz, forma leválasztó olaj, korróziógátló olaj
Villamos szigetelési olaj
Más kenőolaj és más olaj, kivéve kenőzsírok
Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények
Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított
olajtartalommal, de nem fő alkotóként
Gépek, berendezések és járművek kenőanyagai
Más

4011
4012

ex 2903 41
ex 2903 42
ex 2903 43
ex 2903 44
ex 2903 45
ex 2903 46
ex 2903 47
ex 2903 49
ex 3824 71
ex 3824 79
ex 3824 90

00
00
00

00
00
00
99

8418

ex. 8507

2710 19
2710 19
2710 19
2710 19
2710 19
2710 19
ex 2710 19
3403 11
3403 19

81
83
85
87
91
93
99
00
10

3403 19
3403 19

91
99

Hidraulikusfék-folyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat
vagy bitumenes ásványokból nyert olajat tartalmaz
Reklámhordozó papírok
Iratgyűjtő, levéltartó, tárolódoboz irodai, üzleti célra
Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi
vénytömb, írótömb, előjegyzési tömb, napló és hasonló termék:
Iratrendező, dosszié és iratborító
Sokszorosított üzleti űrlap és karbon betétlapos tömb:
Album minták vagy gyűjtemények számára
Más könyvborító papírból vagy kartonból
Legyező és kézben tartható ellenző; ezek kerete és keretének részei
Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is:
Könyv, brosúra, röpirat, lapokban, hajtogatva is
Más:
Más időszakos kiadványok sorozata, hirdetéssel és egyéb könyv, brosúra,
röpirat és hasonló nyomtatvány
Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal
is:
Hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány
Hetenként megjelenő kiadvány:
Havonként megjelenő kiadvány:
Más időszakos kiadvány hirdetéssel, illetve hirdetés nélkül
Nyomtatott térkép, vízrajzi és minden más hasonló nyomtatott térkép,
beleértve az atlaszt, falitérképet és helyrajzi térképet, és földgömböt is:
Földgömb
Más:
Nyomtatott térkép könyv alakban
Más nyomtatott atlasz, falitérkép, helyrajzi térkép
Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok
személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és
borítékkal is:
Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap
Más, nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel
Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is:
Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is:
Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló:
Kereskedelmi katalógus
Más kereskedelmi reklámanyag
Más:
Kép, minta és fénykép:
Másféle kép, minta és fénykép

ex 3819 00

00

ex 4819 60
ex 4820 10

00

ex 4820 30
ex 4820 40
ex 4820 50
ex 4820 90
ex 4823 90

00
00
00
80

ex 4901 10

00

ex 4901 99

00

ex 4902 10
ex 4902 90
ex 4902 90
ex 4902 90

00
10
30
90

ex 4905 10

00

ex 4905 91
ex 4905 99

00
00

ex 4909 00
ex 4909 00
ex 4910 00

10
90
00

ex 4911 10
ex 4911 10

10
90

ex 4911 91
ex 4911 99

00

Elektromos és elektronikai berendezések
Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezéseket
Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor;
elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

ex. 8414*

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérsékletés nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is,
amelyben a nedvesség külön nem szabályozható
Abszorpciós hőszivattyú
Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére
és tisztítására szolgáló gép és készülék
Mosogatógép; palack és más tartály tisztítására, szárítására szolgáló gép;
palack, kanna, doboz, zsák és más tartály töltésére, zárására, címkézésére,
dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép; ital
szénsavazására szolgáló gép
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan
gépet is, amely mos és szárít is
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát)
kivételével]
Elektromos átfolyásos vízmelegítő
Elektromos hőtárolós radiátor
Folyadékkal töltött elektromos radiátor
Elektromos hősugárzó
Elektromos lég- és talajmelegítő készülék ventilátorral
Mikrohullámú sütő
Más sütő; tűzhely, főzőlap, forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély
Háztartási kisgépek
Személymérleg, csecsemőmérleg is, háztartási mérleg
Háztartási varrógép
Nedves és száraz porszívó
Padlófényesítő
Konyhai hulladékőrlő
Élelmiszerőrlő és -keverő, gyümölcs- vagy zöldséglé kivonó
Villanyborotva, -hajnyíró gép, és szőreltávolító készülék beépített
elektromotorral:
Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék:
Hajszárító
Más elektrotermikus fodrászati készülék
Kézszárító készülék
Villanyvasaló
Elektrotermikus kávé- vagy teafőző
Elektrotermikus kenyérpirító
Elektrotermikus edénymelegítő
Olajsütő
Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására,
védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra
szolgáló készülék (pl. kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz):
Karóra, zsebóra és más azonos típusú óra, stopperóra is, nemesfémből vagy
nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal
Karóra, zsebóra és más azonos típusú óra, stopperóra is, a 91 01 vtsz. alá
tartozó kivételével
Óra „kisóraszerkezettel”, a 91 04 vtsz. alá tartozó kivételével
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Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-,
űr- és vízi járműhöz
Más óra
Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve rádiótelefon készülék)
Írógépek a 8471 vtsz. alá tartozó nyomtató kivételével; szövegszerkesztő
gép
Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-,
előhívó-, és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép,
jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó,
adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, másutt nem
említett gépi adatfeldolgozáshoz
Más irodai gép (stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata
bankjegykiadó gép, érmeosztályozó, érmeszámláló és érmecsomagoló gép,
ceruzahegyező, lyukasztó- és fűzőgép), kivéve a 8472 90 30 vtsz. alá tartozó
termékek
Vezetékes távbeszélő- vagy távíró elektromos készülék, beleértve a
vivőfrekvenciás rendszerű készüléket is
Vezetékes telefon kézibeszélője
Szövegismétlő készülék telefonhoz
Diktafon, amely csak külső áramforrással működik
Rádiótelefon-, rádiótávíró-készülék, polgári repüléshez
Rádiótelefon-, rádiótávíró, műsor- és adatátvivő adókészülék más célra
Telefon üzenetrögzítő készülék
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító
készülék
Elektromos ellenőrző jelző- és biztonsági berendezés vasút, villamosvasút,
közút belvízi kikötő, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 86 08
vtsz. alá tartozók kivételével):
Elektronikus fordítógép vagy szótár
Fejlesztő készlet automatikus adatfeldolgozó géphez és annak egységéhez,
amely legalább az alábbiakat tartalmazza: hangszórók és/vagy mikrofon, és
egy elektronikus egység, amely lehetővé teszi, hogy az automatikus
adatfeldolgozó gép és annak egysége képes legyen hangjelek feldolgozására
(hangkártya)
Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
Mikrofon, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz-3,4 kHz közötti,
átmérője legfeljebb
10 mm és magassága legfeljebb 3 mm, a telekommunikációban alkalmazott
típus
Hangszóró, dobozba szerelve is:
Hangszóró, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz-3,4 kHz közötti,
átmérője legfeljebb
50 mm, a telekommunikációban alkalmazott típus
Telefon és méréstechnikai erősítő más célra
Egycsatornás hangfrekvenciás elektromos erősítő más célra
Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó
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készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül:
Erősítő nélküli lemezjátszó:
Érme vagy korong bedobására működő lemezjátszó
Más lemezjátszó erősítővel hangszóró nélkül
Erősítő nélküli lemezjátszó automata lemezcserélő szerkezettel
Zsebméretű kazettalejátszó erősítővel, hangszóró nélkül
Más, kazettás típusú
Lézeres olvasó rendszerrel:
Hanglejátszó lézeres olvasóval gépjárműhöz legfeljebb 6,5 cm lemez
Más magnetofon, digitális, audió típusú, lejátszókészülékkel együtt
Más magnetofon, másféle, kazettás típusú, lejátszókészülékkel együtt
Tekercs mágnesszalagot használó, 19 cm/s hangrögzítési-lejátszási vagy
annál nagyobb sebességgel, ha azok magukban foglalják a legfeljebb 19
cm/s sebességet
Legfeljebb 1,3 cm szélességű szalaggal működő és legfeljebb 50 mm/s
szalag felvételi vagy lejátszási sebességű:
Állóképes videokamera és más videokamera felvevők:
Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy
-lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is:
Külső árramforrás nélkül működő rádióműsor-vevőkészülék, ideértve a
rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is:
Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy
-lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is, kivéve a 8527 19; 8527
29; 8527 90 10 és 8527 90 98 vtsz. alá tartozó berendezéseket
Televízió adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket vagy
hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is,
videomonitor és video-vetítőkészülék, kivéve a 8528 12 72, 8528 12 79,
valamint a 8528 12 95 vtsz. alá tartozó berendezéseket
Kizárólag vagy elsősorban a 85 25-85 28 vtsz. alá tartozó készülékek
alkatrészei:
Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte, a 85 39 vtsz. alá tartozó kisülési cső
kivételével
Közvetlen keresővel [egylencsés visszatükrözés (SLR)], legfeljebb 35 mm
szélességű filmtekercshez
Másféle, 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez
Más fényképezőgép 35 mm szélességű filmtekercshez
Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte:
Kisülési csővel működő (elektronikus) villanófény-készülék
Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó
készülékkel vagy anélkül:
Kamera hangfelvevővel, 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as filmhez:
Kamera hangfelvevővel, más filmhez
Állóképvetítő, a mozigép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő
(mozgófényképészeti kivételével)
Diavetítő
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok kivéve a
nagyméretű, helyhez kötött ipari szerszámok
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Más, automata ipari varrógép
Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-,
menetvágó gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 84 58 vtsz. alá
tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével:
Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerékköszörülő, vagy fogaskerék-simító gép, fűrész- és vágógép, valamint más
vtsz. alá nem osztályozható anyagleválasztással működő más szerszámgép,
fém vagy cement megmunkálására
Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is)
fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag vagy hasonló kemény
anyag megmunkálására:
Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is):
Kovácsoló, verő és alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is)
fém megmunkálására; nyíró, hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető,
lyukasztó, vagy rovátkáló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém
megmunkálására; másutt nem említett présgép fém, keményfém
megmunkálására:
Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cement
megmunkálására:
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus, vagy beépített
elektromos vagy nem elektromos motorral működő
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozék
Napozóágyak, napozólámpák és hasonló napozáshoz használt felszerelések:
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel:
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel max. 100 cm csőhossz.
Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsővel
Napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz
Kicsinyített méretű (méretarányos) modell más anyagból
Beépített motorral működő más játék és modell
Tévéhez kapcsolható videojáték
Pénzérmével, bankjeggyel, zsetonnal és hasonlóval működő más játék
Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű
Ellenőrző és vezérlő eszközök
Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez, (valamint a
8423 10 vtsz. szám alá tartozó termékek kivételével)
Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna
jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék), a 85 12 vagy a 85 30
vtsz. alá tartozó kivételével
Adagoló automaták
Bankjegykiadó automata
Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital
árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is:
Gép:
Automata italárusító gép beépített melegítő-, hűtőkészülékkel
Más elárusító automata beépített melegítő-, hűtőkészülékkel
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Rádiótelefon készülék
Cellás (mobiltelefon) hálózathoz
Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy
-lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is (kivéve a rádiótávíró- és
rádióműsor-vevőkészülék)
Más rádiótelefon, -távíró, rádió saját áramforrással
Más rádiótelefon, rádiótávíró és rádió gépjárműhöz
Más készülék rádiótelefonhoz, -távíróhoz, polgári repüléshez
Más készülék rádiótelefonhoz, rádiótávíróhoz más célra
II. Műanyag (bevásárló-reklám) táska
Műanyag (bevásárló-reklám) táska (az eladási helyen történő megtöltésre
tervezett és szánt táska, valamint az eladás helyén eladott, megtöltött vagy
ott történő megtöltésre tervezett és szánt eldobható táska, amennyiben
csomagolási funkciót lát el)
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5. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. §-ához
A termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelmek tartalmi követelményei
1. számú táblázat

A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után
befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelem tartalmi elemei
1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai
Név: ...........................................................................................................................................
Adószám: ..................................................................................................................................
GLN szám: ................................................................................................................................
Bankszámlaszám: ....................................................................................................................
Cím/telefon: .............................................................................................................................
2. A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok
a) Termékdíjköteles termék megnevezése: ..............................................................................
b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: ....................................................................
c) A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód
szerinti bontásban: .............................................................................
d) A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti
bontásban: .....................................................................................
e) A termékdíj befizetőjének neve, GLN száma: ......................................................................
f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): .................................................................
3. Az előállított termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok
a) Termékdíjköteles termék megnevezése: ..............................................................................
b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: ....................................................................
c) A termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban: ...........
d) Az előállított termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: ..............
e) A termékdíj befizetőjének neve, GLN száma: .....................................................................
f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): ................................................................
4. A kérelemhez csatolni kell:

a) a visszaigénylés jogalapját;
b) anyagmérleget;
c) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a
kötelezett által befizetett termékdíjnak;
d) import esetén a vámtartozás kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a
betárolást igazoló vámokmány másolatát, Közösségen belüli behozatal esetén a bevallást;
e) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása.
Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): .................................................................................
Dátum: .......................................................
................................................
cégszerű aláírás
2. számú táblázat

A nemzetközi szerződés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott felhasznált
termékek után befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó kérelem tartalmi
elemei
1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai
Név: ...........................................................................................................................................
Adószám: ..................................................................................................................................
GLN szám: ................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .....................................................................................................................
Cím/telefon: .............................................................................................................................
2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok
a) Termékdíjköteles termék megnevezése: .............................................................................
b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: ....................................................................
c) A vásárolt termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti
..............................................................................................................................
d) A vásárolt termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: ...................
e) A termékdíj befizetőjének neve, GLN száma, adószáma: ....................................................
f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): .................................................................

bontásban:

3. A kérelemhez csatolni kell:
a) a visszaigénylés jogalapját;
b) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a
kötelezett által befizetett termékdíjnak;
c) import esetén a vámtartozás kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a
betárolást igazoló vámokmány másolatát, Közösségen belüli behozatal esetén a bevallást;
d) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása.
Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): .................................................................................
Dátum: ...............................................
................................................
cégszerű aláírás

3. számú táblázat

A hígítók és oldószerek után befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó
kérelem tartalmi elemei
1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai
Név: ...........................................................................................................................................
Adószám: .................................................................................................................................
GLN szám: ................................................................................................................................
Bankszámlaszám: .................................................................................................................
Cím/telefon: .............................................................................................................................
2. A technológiában felhasznált hígítókra és oldószerekre vonatkozó adatok
a) Termékdíjköteles termék megnevezése: .............................................................................
b) Termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban: ..................................................................
c) A felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti
..............................................................................................................................
d) A felhasznált termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban: ..............
e) A termékdíj befizetőjének neve, GLN száma: ......................................................................
f) A termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám): .................................................................

bontásban:

3. Az előállított termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok
a) Termék megnevezése: ..........................................................................................................
b) A termék mennyisége, GTIN száma: ...................................................................................
4. A kérelemhez csatolni kell:
a) a visszaigénylés jogalapját;
b) anyagmérleget;
c) a termék megvásárlását igazoló számla példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a
kötelezett által befizetett termékdíjnak;
d) import esetén a vámtartozás kiszabásáról szóló határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a
betárolást igazoló vámokmány másolatát, Közösségen belüli behozatal esetén a bevallást;
e) igazolást arról, hogy vám- és állami adóhatóság felé nincs tartozása;
f) egy számlaösszesítőt (amelyben szerepelnie kell a számlaszámoknak, a vásárolt hígítók, oldószerek
mennyiségének és a kötelezett által befizetett Hokt. termékdíjnak).
Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): .................................................................................
Dátum: ....................................................
................................................
cégszerű aláírás
4. számú táblázat

A kenőolaj visszaigénylés iránti kérelem tartalmi elemei
1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai
Név: ........................................................................................................................................
Adószám: .............................................................................................................................
GLN szám: ...............................................................................................................................
Bankszámlaszám: ....................................................................................................................
Székhely: ...........................................................................................................................

Cím/telefon: .......................................................................................................................
2. Bejelentőlap a kenőolaj termékdíj visszaigényléséhez
.......................... év ............ negyedév
a) Termékdíjköteles termék megnevezése, havonként KT-kód szerinti bontásban: ...............
b) A termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, havonként KT-kód
..............................................................................................................................
c) A befizetett termékdíj összege, havonként KT-kód szerinti bontásban: .............................
A visszaigénylést megelőző 12 hónap adatait kell beírni.

szerinti

bontásban:

3. Igénylőlap a kenőolaj termékdíj visszaigénylésére
.......................... év ............ negyedév
Visszagyűjtött
mennyiség
(t)

Megnevezés

Nem
VisszaHasznosításra átadott
hasznosíto
igénylend
mennyiség
tt
ő
(t)
mennyiség összeg
(t)
(ezer Ft)
ebből
ebből
újraenergiafeldolgozá
nyerés
s

Saját hasznosítás
(t)

ebből
gazdálkod
újralakosságtó feldolgozá
ó
l
szervezes
tektől

ebből
energianyerés

..........................
hó
..........................
hó
..........................
hó
Összesen:
A visszaigényelhető összeget a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és
átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet
3. számú mellékletében meghatározott képletek szerint kell kiszámítani.
4. A kenőanyag-behozatal a vámhatóság határozatainak és a KT-kód szerinti bontásban
KN-kód/KT-kód
Dátum

Határozat száma

5. Az átadók bemutatása
Sorsz.

Dátum

Átadó
adószáma és
Átadó neve
GLN száma

Átadó cég címe

ir.szám

6. Az átvevők bemutatása

város

SZ/K
kísérő
szám
cím

Mennyiség
(kg)

Sorsz.

Dátum

Átvevő
neve

Átvevő
adószáma és
GLN száma

Átvevő cég címe
ir.szám

város

Engedélyszám

Mennyiség
(kg)

cím

7. A tárgyévre vonatkozó göngyölített kenőolajtermékdíj-adatok
Ezer Ft
Éves termékdíjforgalom
Tárgyévre befizetett összes termékdíj
Tárgyév első három negyedévében visszautalt termékdíj
Negyedik negyedévben visszaigényelt termékdíj
Tárgyévre visszaigényelhető termékdíj
A táblázatot csak a negyedik negyedéves visszaigénylés benyújtásakor kell kitölteni és beadni.
Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt): .....................................................................................
Dátum: .............................................................
................................................
cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 14. §-ához
Beszámoló hulladékhasznosítói szolgáltatás megrendeléshez
.......................... év .............. negyedév
1. A szolgáltató adatai
a) Név: .....................................................................................................................................
b) GLN szám (telephelyi bontásban): ......................................................................................
c) Adószám: .............................................................................................................................
d) Telephelyi kapacitásadatok: ............................................................................................
e) Szolgáltató beszállítóinak GLN száma, szerződésazonosítói: .............................................
f) Szolgáltató vevőinek GLN száma, szerződésazonosítói: ......................................................
2. A begyűjtött és hasznosított hulladék, valamint a hasznosítás eredményeképpen keletkező termék besorolása,
illetve azonosítása
a) Megnevezés: .......................................................................................................................
b) HKT-kód: .............................................................................................................................
c) EWC-kód: .......................................................................................................................
d) GTIN szám (újrahasználatból, újrafeldolgozásból és energianyerésből származó termékek esetén):
...................................................................................................................
3. Mennyiségi adatok [áthozat az előző időszakból, tárgyidőszaki összesen (havi részletezéssel) és göngyölített
összesen] az alábbi részletezéssel:
A) Hulladékkezelés
a) Begyűjtött hulladék mennyisége: ................................................................................

b) Készletezett hulladék mennyisége: ..................................................................................
c) Anyagában történő hasznosításra válogatott hulladék mennyisége: .................................
d) Hasznosított hulladék mennyisége összesen: .................................................................
da) Anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ...........................................................
- Biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ....................................
- Újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ............................
- Visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék
.................................................................................................................
- Egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége: .................................................
db) Energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége: ...................................................
dc) Más módon hasznosított hulladék mennyisége: .........................................................
e) Ártalmatlanított hulladék mennyisége: ............................................................................
ea) Elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége: .....................................................
eb) Lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége: ......................................................
ec) Más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: .........

mennyisége:

B) Újrahasználat
a) Újrahasználatra visszagyűjtött termékek mennyisége: .....................................................
b) Újrahasznált termékek mennyisége: .................................................................................
c) Értékesített termék mennyisége: .......................................................................................
4. Megrendelések nyilvántartása
a) Tevékenység: .......................................................................................................................
b) Időszak: ...............................................................................................................................
c) Mennyiség: ...........................................................................................................................
d) Megrendelési összeg (göngyölítve, havi bontásban): ...........................................................

7. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez
Környezetvédelmi Termékdíj Kódok
I. Termékdíjköteles termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai (KT-kód)
A következő táblázatok a KT-kódok első 3 jegyét tartalmazzák.
Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Akkumulátor, elektrolittal feltöltött
Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött
Rádiótelefon akkumulátorok

Termékdíj típusa
Akt.
Akt.
Akt.

KT-kód
501
502
503

Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást)
Csomagolás anyaga
Műanyag
Papír és karton
Alumínium
Fém (kivéve alumínium)
Fa
Természetes alapú textil
Üveg

Termékdíj típusa
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.

KT-kód
419
439
441
448
459
469
479

Társított
Egyéb

Cskt.
Cskt.

489
499

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának első 2 jegye
Csomagolás típusa
Műanyag 1,5 literig
Műanyag 1,5 liter felett
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett
Üveg 1 literig
Üveg 1 liter felett
Társított csomagolás 1,5 literig
Rétegzett italcsomagolás
Egyéb
Társított csomagolás 1,5 liter felett
Rétegzett italcsomagolás
Egyéb
Fém 1,0 literig
Fém 1,0 liter felett

Termékdíj típusa
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.

KT-kód
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G

Cskt.
Cskt.

4H
4I

Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.

4J
4K
4L
4M

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának 3. jegye
Kereskedelmi csomagolás termék kör
Műanyag bevásárló reklámtáska
Bor
Sör
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék
Ásványvíz, kristályvíz
Ivóvíz, szikvíz
Szénsavas üdítőital, valamint tartósítószert tartalmazó nem szénsavas
üdítőital, illetve szörp
Tartósítószert nem tartalmazó, nem szénsavas üdítőital, illetve szörp
Az összes termék technikai gyűjtőkódja

Termékdíj típusa
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.
Cskt.

KT-kód
A
B
C
D
E
F
G

Cskt.
Cskt.

H
9

Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Kenőolaj

Termékdíj típusa
Kkt.

KT-kód
601

Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Gumiabroncs

Termékdíj típusa
Gkt.
Hűtőberendezés, hűtőközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai
Hűtőberendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

KT-kód
211

Térfogat,
termékdíj-használtsági fok

Hűtőközeg mennyisége
0,50 kg-ig
310
320
330

120 literig
120,01-250 liter
250,01 litertől

Térfogat, használtsági fok

0,50 kg-ig
nem
termékdíjköteles
340

Nem jellemezhető

0,51-2,00 kg
311
321
331

termékdíjköteles
350

Mennyiséggel
nem
jellemezhető

Nem köteles

313
323
333

314
324
334

2,01 kg-tól
312
322
332
Hűtőközeg mennyisége
0,51-2,00
kg
nem
termékdíjtermékdíjköteles
köteles
341
351

2,01 kg-tól
nem
termékdíjköteles
342

termékdíjköteles
352

Hűtőközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Új HCFC (lágy freon) és HCFC keverék
Regenerált CFC és CFC keverék
Regenerált, illetve regenerálásra alkalmas HCFC és HCFC keverék
Regenerálásra alkalmas HCFC
Regenerálásra alkalmas CFC

Termékdíj típusa
Hkkt.
Hkkt.
Hkkt.
Hkkt.
Hkkt.

KT-kód
802
811
812
813
814

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Reklámhordozó papírok

Termékdíj típusa
Pkt.

KT-kód
900

Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termékkör megnevezése
Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés
Háztartási kisgépek
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve rádiótelefon készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez
kötött, nagyméretű ipari szerszámok
Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök
Adagoló automaták
Rádiótelefon készülék

Termékdíj típusa
Ekt.
Ekt.
Ekt.
Ekt.
Ekt.

KT-kód
101
102
103
104
105

Ekt.
Ekt.
Ekt.
Ekt.

106
107
108
109

A KT-kód 4-5. jegye:
00,
ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül;
02,
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem mentességben
nem részesül, és az „Ú” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül;
04,
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem mentességben
nem részesül, és az „Ú” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben részesül;

05,

09,
10,
12,
13,
15,

19,
20,

22,
24,
25,

29,
30,
31,
32,
35,

39,
40,

42,
44,

ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem mentességben
nem részesül, és a Kt. 12. § (3) bekezdés alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I. 2.1. pontjában meghatározott „Ú”
termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. § (3) bekezdésében
felsorolt italtermékekből az ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget
csomagol];
ha a kereskedelmi csomagolás „k” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem mentességben
nem részesül;
ha a termék kedvezményben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában kedvezményben részesül, és az „Ú” díjtétel
vonatkozásában teljes mentességben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában kedvezményben részesül, és az „Ú” díjtétel
vonatkozásában nem teljes mentességben és kedvezményben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában kedvezményben részesül, és a Kt. 12. § (3)
bekezdés alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott
kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I. 2.1. pontjában meghatározott „Ú” termékdíjtétel alapján
számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. § (3) bekezdésében felsorolt italtermékekből az
ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];
ha a kereskedelmi csomagolás „k” díjtétel vonatkozásában kedvezményben részesül;
ha a termék teljes mentességben részesül, továbbá ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel
vonatkozásában teljes mentességben részesül, és az „Ú” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben,
sem mentességben nem részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül, és az „Ú”
díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül, és az „Ú”
díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül, és a Kt. 12. §
(3) bekezdés alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott
kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I.2.1. pontjában meghatározott „Ú” termékdíjtétel alapján
számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. § (3) bekezdésében felsorolt italtermékekből az
ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];
ha a kereskedelmi csomagolás „k” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül;
ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül, továbbá a kereskedelmi csomagolás
„H” és „Ú” díjtétel vonatkozásában egyaránt nem teljes mentességben és kedvezményben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben és
kedvezményben, „Ú” díjtétel vonatkozásában kedvezményben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben és
kedvezményben, „Ú” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben és kedvezményben
részesül, és a Kt. 12. § (3)bekezdés alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I. 2.1. pontjában meghatározott „Ú”
termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. § (3) bekezdésében
felsorolt italtermékekből az ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget
csomagol];
ha a kereskedelmi csomagolás „k” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben és kedvezményben
részesül;
ha a termék nem teljes mentességben részesül, továbbá ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel
vonatkozásában nem teljes mentességben és az „Ú” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem
mentességben nem részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben, „Ú” díjtétel
vonatkozásában teljes mentességben részesül;
a kereskedelmi csomagolás „H” és „Ú” díjtétel vonatkozásában egyaránt nem teljes mentességben
részesül;

45,

49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,

56,
59,

60,
61,
62,
63,

64,
66,
90,

ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben részesül, és az „Ú”
díjtételt a Kt. 12. § (3) bekezdés alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjában
meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I. 2.1. pontjában meghatározott „Ú”
termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. § (3) bekezdésében
felsorolt italtermékekből az ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget
csomagol];
ha a kereskedelmi csomagolás „k” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben részesül;
ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni;
ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (4) bekezdés alapján nem kell megfizetni (re-export);
ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (5) bekezdés alapján nem kell megfizetni (kenőolaj közvetlen anyagként
való felhasználása esetén);
ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (6) bekezdés alapján nem kell megfizetni (raktározási vámszabad területre
külföldről történő betároláskor);
ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (7) bekezdés alapján nem kell megfizetni (a Kt. hatálya alá tartozó
termékek, amelyek a vámjogszabályok szerint mentesek a behozatali vámok alól);
ha a termékdíjat a Kt. 12. § (3) bekezdés alapján nem kell megfizetni [a Kt. 2. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kötelezettnek a Kt. 2. számú melléklete I. 2.1. pontjában meghatározott „Ú”
termékdíjtétel alapján számított termékdíjat nem kell megfizetni, ha a Kt. 12. § (3) bekezdésében
felsorolt italtermékekből az ott meghatározott mennyiségeknél éves szinten nem nagyobb mennyiséget
csomagol];
ha a termékdíj-fizetési kötelezettség korábban teljesítésre került, mivel újrahasználható termékdíjköteles
termék újbóli felhasználás történik;
ha a kereskedelmi csomagolás „k” díjtételét nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség [a Kt. 2. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettet nem terheli a Kt. 2. számú melléklete II. pontjában
meghatározott „k” termékdíjtétel szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség, ha nem rendelkezik a Kt. 12. §
(4) bekezdésében meghatározott üzlethelyiséggel];
ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
ha a termékdíj exportált, vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre
került, és az visszaigénylésre kerül;
ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált
termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
ha a termékdíj a nemzetközi szerződés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után
megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
ha a termékdíj a termékdíjköteles kenőolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül;
az összes termék (a 00-89-es végződéssel rendelkező termékek gyűjtőkódja).

A KT-kód 6-7. kiegészítő jegye (származáskód):
Termék származása
Belföldi előállítású termék

Európai Közösségből behozott
termék

Kötelezetti státus
Első belföldi forgalomba hozó
Saját célú felhasználó
Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője
Első belföldi forgalomba hozó első vevője (csak Egyéb
kőolajtermék és Reklámhordozó papír esetén)
Belső technikai kód
Első belföldi forgalomba hozó

Származáskód
B1
B2
B3
B4

Saját célú felhasználó
Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője

K2
K3

B9
K1

Harmadik országból importált
termék

Belső technikai kód
Első belföldi forgalomba hozó

Saját célú felhasználó
Első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője
Belső technikai kód
Belföldi előállítású közösségből behozott és harmadik országból importált termékek belső
technikai gyűjtőkódja

K9
I1
I2
I3
I9
99

II. Termékdíjköteles termékből képződő hulladék környezetvédelmi
termékdíjkódjai (HKT-kód)
A 9 számjegyű HKT-kód felépítése:
1. pozíció:

1
2
9
3
2-4. pozíció: 900
010
011
012
100
101
102
200
300
310
320
400
410
411
412
413

- a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén
- a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén
- a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)
- országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén.
- hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)
- visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)
- lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
- nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
- begyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)
- lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén
- nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén
- készletezett hulladék mennyisége esetén
- előkezelt hulladék mennyisége esetén
- előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén
- előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén
- összes hasznosított hulladék mennyisége esetén
- anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
- biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
- újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
- visszanyeréssel alapanyaggá átalakított - anyagában hasznosított hulladék mennyisége
esetén
414
- egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
420
- energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén
421
- hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén
422
- energia visszanyerés esetén
430
más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén
500
ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
510
elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
520
lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
530
más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén.
5-9. pozíció: megegyezik a KT-kód első öt jegyének felépítésével.

8. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó
kötelezetteknek a beszámoló teljesítéséhez a Minisztérium hivatalos lapjában
közzétett formanyomtatványok adattartalmi követelményeiről
1. A kötelezett adatai
- a kötelezett neve, címe/székhelye, telefonszáma;
- GLN száma, adószáma;
- a kötelezett érvényes cégbejegyzésének vagy vállalkozói engedélyének hiteles másolata.
2. Nyilatkozat a tárgyévben keletkező termékdíj-fizetési kötelezettség alá eső csomagolás mennyiségéről
A kötelezett (cégnév, székhelye, adószáma, GLN száma) nyilatkozik arról, hogy az általa végzett csomagolás
(anyag szerinti felsorolással) mennyisége a tárgyévre előre láthatólag nem haladja meg a csomagolásról és a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésben
meghatározott mennyiségeket (lásd 1. sz. lábjegyzet). A cég nyilatkozik továbbá, hogy amennyiben a felhasznált
csomagolás mennyisége a tárgyév végéig meghaladja ezt a mennyiséget, jogszabály szerinti termékdíj-fizetési
kötelezettségének megfelelően megfizeti az általa végzett csomagolás teljes mennyiségére a termékdíjat. (A
nyilatkozat végén dátum és cégszerű aláírás szükséges.)
3. Anyagmérleg a mentesség alapját képező csomagolás mennyiségéről
- Az egyes csomagolásfajták megadása az azokra vonatkozó KT kód (újrahasznált termék esetén GTIN szám)
feltüntetésével, meghatározva annak származását (belföldi előállítású, behozott) és felhasználását (belföldi
értékesítés, saját felhasználás).

9-10. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez
11. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez
Az újrahasználhatóság feltételeként elérendő visszagyűjtési arány
Csomagolás anyaga
Üveg
Műanyag

Fém
Fa

Csomagolás típusa
Palack
Palack
Ládák/Rekeszek
Ládák/Rekeszek
Raklapok
Raklapok
Hordók
Hordók
Raklap

Visszagyűjtési arány (V, %)
60
60
70
90
70
90
60
60
70

V = A kötelezett által forgalomba hozott újrahasználható (csomagolás összetevője esetén adott anyagfajtájú és
típusú) termékdíjköteles termék és újrahasználatra visszafogadott termék mennyiségének arányszáma.

