
Termékdíj a mezőgazdasági termelőknél 
 

Tisztelt dohánytermelő! 
 
 Mint bizonyára értesült róla az elmúlt években megjelent az alábbi törvény és a 
végrehajtására kiadott kormányrendelet: 
 

• 2011. évi LXXXV. tőrvény a környezetvédelmi termékdíjról (röviden Ktdt. és 

• 343/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet (röviden vhr.) melyek 2012 január 1.-én léptek 
hatályba 

 
 A törvény és végrehajtási rendelete alapján termékdíj kötelesek többek között az 
alábbi termékek: 

• gumiabroncs 

• akkumulátor 

• egyéb kőolaj termékek 

• reklámhordozó papír 

• elektromos, elektronikai berendezés és a  

• csomagolószerek is 
 
 A termékdíj megfizetésére általában a gyártók, illetve külföldről történő behozatal 
esetén az első belföldi forgalomba hozók vagy saját célú felhasználók a kötelezettek, de főleg 
a csomagolószer tekintetében a mg. termelő is könnyen kötelezetté válhat 2016-ban is. 

 

   Hogyan válhat a mezőgazdasági termelő kötelezetté? 

 
 A valóságban nagyon sok féle eset előfordulhat, itt felsorolunk néhányat: 

Pl.:  * ha külföldről behozott –nem termékdíj köteles terméket –pl. gépet, 
gépalkatrészt, növény védőszert, műtrágyát stb. kicsomagolja. A 
csomagolószer tekintetében kötelezetté válik 

vagy * külföldön vásárolt csomagolószert (pl. raklapot, fóliát, címkét, zsineget, 
pántszalagot stb.) belföldi forgalomba hozza, vagy saját célra felhasználja. 

vagy * 2012. január 1.-e előtt még termékdíj mentesen vásárolt csomagolószert (pl. 
zsineget, pántszalagot, papírdobozt, fa raklapot stb.) és 2012.-ben vagy az 
elkövetkező években hozza forgalomba vagy használja fel saját célra 

vagy * ha nyilatkozat alapján termékdíj mentesen vásárolt csomagolószert (erre is 
van lehetőség, lásd alább) nem a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően (pl. 
a műanyag mg. fóliát nem fóliasátor építésére, hanem csomagolásra) 
használja fel. 

vagy * külföldről hoz be termékdíj köteles terméket és belföldön értékesíti vagy 
használja fel saját célra stb. 
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   Mi a teendő, ha mezőgazdasági termelő kötelezetté válik? 
 
 Be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó és Vámhatósághoz (röviden NAV) ahol kap egy 
nyilvántartási számot (röviden VPID szám) 
 
 Ezután a főbb teendők: A termékdíj köteles termékek esetén 

• nyilvántartás-vezetési, 

• termékdíj megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási, 

• termékdíj fizetési, termékdíj-előleg fizetési, 

• bizonylat kiállítási, bizonylat megőrzési, 

• számla megőrzési, számlán történő feltüntetési, 
egyéb kötelezettsége keletkezik. 
 

Hogyan ellenőrzi a hatóság a törvény betartását? 
 

A NAV e törvény betartását a vámhatóság szakembereinek bevonásával 
fokozottan ellenőrzi, s amennyiben hiányosságot tapasztal, az alábbi szankciókra 
lehet számítani: 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK: 
 
Pl. Termékdíj bírság 
 

• Ktdt. 31.§ 

(1) …”Termékdíj bírságot kell megállapítani a termékdíj 
a) hiányos megfizetése, illetve megfizetésének elmulasztása esetén” 
 
(2) …”A termékdíj bírság mértéke 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti hiány 100%-a.” 
 

Mulasztási birság 

 

• Ktdt. 32.§ 

(2)…”Amennyiben a kötelezett az e törvény és végrehajtására kiadott 
jogszabály szerinti kötelezettségeit nem az előírtak szerint teljesíti a 
vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki…” 
   ennek összege 500 ezer forintig terjedhet. 
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  Van-e valami mód a mezőgazdasági termelők terheinek 

csökkentésére? 
 
  A törvény az alábbi lehetőségeket ajánlja fel: 
 

• Termékdíj-mentes vásárlás nyilatkozat alapján az alábbi esetben: 
(tekintettel arra, hogy 2012-től a korábbi évektől eltérően nem a csomagolás, 
hanem a csomagolószer –mely a csomagoló eszközöket, csomagoló 

anyagokat, csomagolási segédanyagokat takarja- lett termékdíj köteles) 
Amennyiben a mg. termelő csomagolószert vásárol a gyártótól vagy az első 
belföldi forgalomba hozótól, de azt nem csomagolásra, hanem pl. mg. fólia 
esetén fóliasátor építésére fogja felhasználni úgy nem, kell termékdíjat 
fizetnie, hanem egy nyilatkozattal mentesül a díj megfizetése alól. 
 

• Termékdíj általány fizetése esetén sem kell a mg. termelőnek 
termékdíjat fizetnie a csomagolószerek után. Ebben az esetben is 
pusztán egy nyilatkozat elegendő. 

A törvény ugyanis a mg. termelőknek a Ktdt 15. A § bekezdésében felajánlja 
az általány fizetés lehetőségét árbevételtől függően. 
* így amennyiben a 1307/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti mg. termelő előző évi nettó árbevétele nem haladja meg a tíz millió 
forintot évi 2000 Ft általány fizetésre jogosult. 
* amennyiben a mg. termelő előző évi nettó árbevétele nem haladta 
meg az ötven millió forintot, úgy évi 7000 Ft általány fizetésre jogosult 
* a tárgyévben kötelezetté váló mg. termelő termékdíj általánya 5000 Ft 
* Amennyiben a mg. termelő újra használatos csomagolóeszközt (pl, 
raklap, dohánydoboz) vásárol és az szerepel a Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi ás Vízügyi Főfelügyelőség nyilvántartásában úgy a 
termékdíjat csak egyszer kell megfizetni akárhányszor is használja azokat 
csomagolásra. 
 
Fontos, hogy a mg. termelőnek be kell jelentkeznie a NAV-hoz és VPID számot 
kell igényelnie. 
 
A bejelentkezést az a Ktdt.40§/D szerint 2016. január 31.-ig lehet megtenni. 

Mivel az általány fizetésnek egy sor előnye van  
Pl.:* nem kell nyilvántartást vezetni, bevallást készíteni a 

termékdíj köteles termékekről 
     * pusztán egy nyilatkozattal termékdíj mentesen 

vásárolhat minden csomagolószert, amire szüksége van 
(gyártótól, vagy első belföldi forgalomba hozótól) stb. 

Javasoljuk, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel! 
 
Nyíregyháza, 2016-01-14.                  Istók József 

              mérnök 


