KT08 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A KT08 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés és bevallás
(havi, negyedéves), valamint kérelem formanyomtatvány csomaghoz
Általános tudnivalók
Figyelem! Jelen kitöltési útmutató a 2008. évben a Vámhatósághoz kötelez en meghatározott
bejelentési kötelezettségekr l ad részletes információt. A 2008. évi adóbevallással kapcsolatos
részletes kitöltési útmutató 2008. januárjában kerül publikálásra a Vám- és Pénzügy rség
hivatalos honlapján.
Figyelem! A KT08 nyomtatványcsomag kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a
jogszabályi el írások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bevallás kitöltéséig a
hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. A
környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM
rendelet (továbbiakban: „Ktr.”) 3. § és 4. §-ban foglaltak alapján a kötelezettnek a
környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékkel végzett
tevékenységér l bejelentést, illetve havi vagy negyedéves id szakra bevallást kell benyújtania a
vámhatóság felé. A legfontosabb változás, hogy az adatszolgáltatási rendszerek tekintetében
európai normáknak is megfelel egyablakos ügyintézés került kialakításra a párhuzamos
adatszolgáltatási
követelmények
megszüntetésével,
melynek
eredményeképpen
a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) felé fennálló bejelentési és
beszámolási kötelezettség, valamint az APEH felé történ termékdíjhoz köt
bejelentési és
bevallási kötelezettség 2008. január 1-jét l megsz nik. A 2008. évre vonatkozó bejelentési és
bevallási kötelezettségeket a Vám- és Pénzügy rség részére kell teljesíteni, míg a 2007. év
december havi, a 2007. IV. negyedév és a 2007. év éves bevallásokat az Adó és Pénzügyi
Ellen rzési Hivatalhoz kell benyújtani és a fenti id szakokra vonatkozó beszámolókat a
Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium részére kell megküldeni, a 2007. december 31ig hatályos szabályokban foglaltak szerint.
A bejelentés, bevallás benyújtására kötelezettek 2008. év adott id szakára vonatkozóan termékdíj
köteles termékkel végzett tevékenységükr l és termékdíj-fizetési kötelezettségükr l, illetve – az
egyéb k olajtermék kivételével - visszaigénylésükr l a KT08 számú formanyomtatványon
szolgáltatnak adatot. A formanyomtatvány és kitöltési útmutató a vámhatóság (http://vam.gov.hu)
internetes honlapjáról letölthet . Az elektronikus formanyomtatványt kizárólag számítógéppel
lehet kitölteni, még abban az esetben is, ha kitöltését követ en kinyomtatásra és postai úton
történ beküldésére kerül sor. Kézzel, vagy írógéppel kitöltött formanyomtatványt a
vámhatóság nem fogadja el. Termékdíj visszaigénylés csak elektronikus úton és formában
nyújtható be.
Aki bevallását elmulasztotta a KT08-as formanyomtatványon megtenni, az a bevallás pótlását
ugyanezen nyomtatványon teheti meg. A tevékenységét 2008. évben megsz ntet , vagy átalakuló
kötelezett a vonatkozó KT08-as nyomtatványt köteles a vámhatóságnak megküldeni.
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Átalakulás esetén a bevallást a jogel dre és a jogutódra vonatkozóan 30 napon belül kell
benyújtani. Amennyiben a jogutódlással történ megsz nés a bevallási id szak folyamán
történik, és a jogel d kötelezettségét a jogutód teljesíti, a jogutódnak két darab KT08-as bevallást
kell benyújtania, egyet a jogutódlással történ megsz nés id pontjáig, egyet pedig a jogutódlás
id pontjától az adott bevallási id szak végéig .
Ha a felszámolási eljárás bevallási id szakon belül kezd dik, akkor az átalakulás esetére
vonaktozó bevallási kötelezettséget kell alapul venni, azzal, hogy külön bevallást kell készíteni a
bevallási id szak kezd napjától a felszámolás kezd id pontját megel
napig, majd a
felszámolás kezd id pontjától a bevallási id szak végéig.
Ha a végelszámolás bevallási id szakon belül történik, akkor adóbevallást kell az adózónak
beadnia, a bevallási id szak kezd napjától a végelszámolás id pontjáig.
A Kt. 3. § (10) bekezdése szerint az alábbi esetekben csak állandó meghatalmazott, vagy
megbízott járhat el.
a) a bejelentési kötelezettség teljesítése;
b) a bevallási kötelezettség teljesítése;
c) az igazolások kérése;
d) a termékdíj-visszaigénylési eljárás;
e) a mentességi eljárás;
f) az ellen rzés, hatósági eljárás, jogorvoslati eljárás;
g) a koordináló szervezettel történ kapcsolattartás;
h) a nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
i) a fizetéshalasztás, részletfizetési engedélyezési eljárások során.
A felsorolásban nem szerepl esetekben természetesen eseti meghatalmazás vagy megbízás is
alkalmazható.
A Kt. szerinti bejelentést, bevallást, kérelmet az Art. szabályai szerint egy példányban kell
benyújtani a gazdálkodó székhelyének megfelel en a Vám- és Pénzügy rség Regionális
Ellen rzési Központjaihoz (a Regionális Jövedéki Központok jogutód intézményeihez).
A bevallást egy naptári hónapra, negyedévre vonatkozóan egy alkalommal lehet benyújtani,
kivételt képez ez alól az azonos tárgyid szakra benyújtott önellen rzés és a fentiekben ismertetett
átalakulás valamint a felszámolás.
A termékdíj köteles termék EU-n belüli behozója, illetve hazai el állítója részére a bevallási
kötelezettség fennáll, függetlenül attól, hogy a bevallás szerint az adózó fizetési kötelezettsége
nulla, vagy visszaigénylésre jogosult.
A 2008. év vonatkozásában keletkez termékdíj fizetési kötelezettségeket a közösségi vámjog
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004.(IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban:
15/2004-es PM r.) 2. számú mellékletében meghatározott számlaszámokra kell teljesíteni.
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Az e-Magyarország Ügyfélkapu felülete 2008-tól lehet vé teszi a környezetvédelmi termékdíjjal
kapcsolatos egyes bejelentések, bevallások és kérelmek elektronikus úton és formában történ
továbbítását a vámhatóság felé a KT08-as bizonylatok tartalmi és formai követelményeinek
megfelel en. A bejelentéseket, bevallásokat és kérelmeket azaz a KT08-as csomagban szerepl
adattartalmat titkosítva a bevallások feltöltésére rendszeresített egységes felületen beküldeni. A
KT08-as nyomtatvány az ABEV nyomtatványkitölt program segítségével nyitható meg. Az
elektronikus adatszolgáltatás választása esetén postai úton a KT08-as nyomtatványokat nem kell
benyújtania a vámhatóság részére. Az elektronikus úton történ adatszolgáltatáshoz Ügyfélkapu
és a Vám- és Pénzügy rség Elektronikus Ügyfél Címtár (a továbbiakban: EÜC) rendszerében
történ regisztráció szükséges. Amennyiben más termékkör (pl.: jövedéki termékek)
vonatkozásában korábban már történt EÜC regisztráció, úgy termékdíj vonatkozásában azt
kiegészítve ismételten meg kell tenni. (lsd. elektronikus regisztrációról szóló általános
tájékoztató).
A környezetvédelmi termékdíj esetében, ahol van lehet ség visszaigénylésre a „negatív adóval”
kapcsolatos rendelkezés külön (KT08-KE1 számú nyomtatványlapon átvezetési és kiutalási
kérelem) nyomtatványon tehet meg. A negyedéves bevallók visszaigénylésének havi bontású
bevallására a VIS nyomtatványlap szolgál.
Az önellen rzéssel feltárt kötelezettségek a bevallásban az ÖNP, „Önellen rzési lap”
nyomtatványlapon kell bevallani. Az adóellen rzés joger s határozatával el írt tételeket nem
szabad a bevallásban szerepeltetni. Az önellen rzésre az Art. szerinti szabályok szerint van mód
és lehet ség.
A bevallásba az adatokat az adott laptípus utolsó lapján a MINDÖSSZESEN sorokban az
el nyomott „ezer” forint szöveg figyelembevételével, ezer forintra kerekítve kell bejegyezni.
Kérjük, hogy a havi bevallás benyújtására kötelezettek hónaptól eltér en - mindig csak az 1
hónap és tárgyid szak összesen oszlopában tüntessék fel kötelezettségeiket, és nem kell kitölteni
a 2. hónap és 3. hónap oszlopokat.
A negyedéves bevallás benyújtására kötelezettek havi bontásban tesznek eleget bevallási
kötelezettségüknek, melyet a tárgyid szak összesen oszlopában összesíteni kell.
Figyelem! Amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
termékimport esetén az általános forgalmi adó vámhatóság általi kivetését írja el , a
termékdíjat az általános forgalmi adóval együtt a vámhatóság veti ki! [Kt. 4. § (5) bekezdése]
Ez esetben a termékdíjat nem kell a vámhatóság, mint adóhatóság felé a KT08-as
nyomtatványon bevallani.
A kötelezett a Kt. 3. § (4) bekezdése alapján a termékdíj nettó összegét havonta állapítja meg és
az Art. és a Kt. alapján a rá vonatkozó gyakorisággal, az Art.-ban megállapított esedékesség
id pontjáig vallja be, továbbá a bevallása benyújtására elrendelt id pontig fizeti meg, illet leg
ezen id ponttól igényelheti vissza az adóhatóságtól. A termékdíj fizetésére kötelezett levonhatja
az adómegállapítási id szak alatt megfizetett termékdíj összegét, illetve visszaigényelheti a
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tárgyid szakot megel en megfizetett termékdíjat azon
adómegállapítási id szakban igazoltan külföldre szállított.

termék

után,

amelyet

az

Figyelem! A bevallás keretében a termékdíj-kötelezettségr l a termékdíjkedvezmény és
termékdíjmentesség figyelembevételével kell adatot szolgáltatni.
A soron kívüli bevallást benyújtó adózók esetében a KT08 Nyomtatványcsomag lapjainak
megfelel soraiban kell megjelölni a termékdíj kötelezettséget a soron kívüli bevallást
kiváltó esemény id szakáral valamint az ahhoz kapcsolódó részletez adatokat a megfelel
részletez lapon is fel kell tüntetni.
Az adatokat a KT08-B01-KT08-B07-es lapok soraiban havi bontásban, KT-kódok szerinti
részletezéssel, negyedéves összesítésben kell megadni. Havi bevallás esetén csak az els hónap
adatait kell kitölteni.
Termékdíjköteles termékek köre:
1) gumiabroncs
2) a csomagolás és kereskedelmi csomagolás
3) a h közeg
4) az akkumulátor
5) egyéb k olajtermék
6) az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír,
7) az elektromos és elektronikai berendezés (ideértve a h berendezéseket is).
A termékdíjköteles termékek és anyagok körét jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a Ktr. 4.
számú melléklete tartalmazza.
2008. január 1-jét l a h berendezések a korábbi csoportosításból átkerültek az elektromos és
elektronikai berendezések, háztartási nagygépek kategóriájába. A 2008. évben h berendezések
után keletkez termékdíjfizetési kötelezettséget a B07 lapon lehet bevallani. Aki a 2007-es
id szak vonatkozásában visszaigényl , annak a KT08 formanyomtatvány B03 lapján a 2007.
évben hatályos szabályok szerint kell a visszaigénylést érvényesítenie.
Termékdíj fizetésre kötelezett:
A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy annak
részeként, illetve összetev jeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet
a) a belföldi el állítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíjköteles termék els
belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, az egyéb k olajtermék és
reklámhordozó papír, valamint kereskedelmi csomagolás esetében az els belföldi
forgalomba hozó els továbbforgalmazó vev je vagy saját célú felhasználója,
b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a
termékdíjköteles termék els belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,
kereskedelmi csomagolás esetében az els belföldi forgalomba hozó els továbbforgalmazó
vev je valamint
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c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület
üzemeltet je;
§ szabad forgalomba bocsátása alkalmával a vámalakiságok elvégzésekor, valamint az
ezzel egy tekintet alá es vámhatósági intézkedések céljából benyújtott vámárunyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján, illetve a passzív feldolgozást
követ en történ visszahozatala esetén az eljárás lezárásához köt
vámalakiságok
elvégzésekor,
§ az import jelleg feldolgozási célú vámeljárások esetén - azaz az aktív feldolgozás,
a vámfelügyelet melletti feldolgozás - a termékdíjköteles termék felhasználásának
napján,
§ az import jelleg ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások - azaz az
ideiglenes behozatal, a vámraktározás, valamint a Közösség vámterületén kívülr l
raktározási célú vámszabadterületre történ betárolás - esetén a termékdíjköteles
termék szabad forgalomba bocsátásakor
§ továbbá a kereskedelmi csomagolás esetében az els belföldi forgalomba hozó
els továbbforgalmazó vev je.
Figyelem! 2008. évben a harmadik országos forgalom esetében a vámeljárás során a
vámhatóság által kivetett termékdíjakról és ennek alapját képez mennyiségekr l a KT08-as
nyomtatványon nem kell bevallást benyújtani, erre a vámeljárásokhoz köt
en az Egységes
Vámárunyilatkozat (a továbbiakban: EV) kitöltési útmutatójának megfelel en az EV 3. számú
melléklete szolgál. Az önadózási engedéllyel rendelkez nek (harmadik országos behozatal
esetében is) a KT08-as formanyomtatványon kell a keletkez termékdíj fizetési kötelezettségr l
bevallást tennie. Az önadózási engedély birtokosainak az import tevékenységr l is az általános
szabályok szerint kell a bejelentést megtenni, vagyis F lap és BJ1-es bejelent lap kitöltése és
beküldése kötelez .
További kötelezettek:
Kötelezettnek min sül:
I. a számlában átvállaló, aki a kötelezett l – külön jogszabályban meghatározott esetekben
és feltételek teljesítése esetén – a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján
átvállalja
a) a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetev it gyártó vagy
forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítást koordináló szervezethez
csatlakozott,
b) belföldi el állítású termékdíjköteles egyéb k olajtermék esetén az els belföldi
forgalomba hozó.
II.
A szerz désben átvállaló másodlagos kötelezett,
1. az els belföldi vev , aki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) jóváhagyásával, szerz dés alapján az eredeti kötelezett l a termékdíj
fizetési kötelezettséget átvállalja,
2. aki a termékdíj-köteles terméket
a)exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy
b) bérgyártatóként állítatja el az eredeti kötelezettel;
3. átvállalás alapján a hasznosítást koordináló szerezet.
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A bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett:
A termékdíj fizetésre kötelezettek, a számlában átvállaló valamint a szerz désben átvállaló
másodlagos kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat visszaigényli.
A bejelentés és bevallás benyújtási határid k:
Bejelentés (BJ1 lap) benyújtásának határideje:
Az els fizetési kötelezettség keletkezését vagy a változást követ 15 napon belül
Bejelentés (BJ2 lap) benyújtásának ideje:
Az újrahasználható termék 2008. évi felhasználásának megkezdését követ 15 napon
belül.
Bejelentés (BJ3 lap) benyújtásának ideje:
A láncügylet megkezdését megel

en 3 nappal.

Bejelentés (BJ4 lap) benyújtásának ideje:
A képvisel képviseleti tevékenységének megkezdését megel

en.

Bejelentés (BJ5 lap) benyújtásának ideje:
Amennyiben az egyéni kötelezett rendelkezik vele az alkalmazott hulladékkezel ket az
els fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentéssel egyidej leg kell
bejelenteni, illetve a tárgyid szakban történ változást követ 15 napon belül. A
hasznosítást koordináló szervezetnek az alkalmazott hulladékkezel ket 2008. január 15éig szükséges bejelentenie, illetve a változást követ 15 napon belül.
Havi bevallás:
Havi bevallás benyújtására kötelezett az Art. szerinti havi bevalló kötelezett, kivéve a
hasznosítást koordináló szervezetek. Havi bevallás benyújtásának határideje a tárgyhónapot
követ hónap 20. napja.
Negyedéves bevallás:
Negyedéves bevallás benyújtására kötelezett az Art. szerinti negyedéves és évenkénti bevalló és a
hasznosítást koordináló szervezet. A negyedéves bevallás benyújtásának határideje az Art.
szerinti negyedéves és évenkénti bevallóknak a tárgynegyedévet követ hónap 20. napja,
míg a hasznosítást koordináló szervezeteknek – a hasznosítási kötelezettség teljesítésér l - a
tárgynegyedévet követ hó 30. napja.
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A nyomtatvány kitöltése
A KT08-as formanyomtatvány csomag az alábbiakban részletezett lapokból áll: f lap, bejelent
részletez , bevallás és kérelem részletez lapok, valamint pótlapok.
KT08 F lap 2008. évi Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/bevallás/kérelem
Bejelent lapok:
KT08-BJ1 Bejelent lap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezésér l
KT08-BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok újrahasználható termékdíjköteles termék vagy
termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható
termékdíjköteles termék bejelentéséhez
KT08-BJ3 Bejelentés láncügyletr l
KT08-BJ4 Képvisel alapadatai
KT08-BJ5 Hasznosítás mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezel k bejelentése
Bevallás lapok: (nem jelen tájékoztató részét képezi)
KT08-B01 Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-B02 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-B03 H berendezés és H közegek környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-B04 Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-B05 Egyéb k olajtermék környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-B06 Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-B07 Elektromos és elektronikai termékek környezetvédelmi termékdíj bevallás
KT08-HAS Bevallás a mentességhez köt
hulladékkezelési tevékenységr l
KT08-ÁTV Bevallás a termékdíj fizetési kötelezettség átvállalásról
KT08-UHA Bevallás az újrahasználható csomagolások visszagy jtésér l
KT08-UHB Bevallás a kereskedelmi csomagolások termékdíj mentességéhez köt
forgalmazási és beszerzési tevékenységekr l
KT08-HKS Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekr l
KT08-ÖNP Önellen rzési lap
Kérelem lapok:
KT08-KE1 Átvezetési és kiutalási kérelem
KT08-KE2 Gazdasági társaság mérséklésre irányuló kérelme
KT08-KE3 Gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelme
KT08-KE4 Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási
kérelem
KT08-KE5 Bevallás másolati kérelem
KT08-KNY Nyilatkozat a köztartozásokról
KT08-P01 Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz
KT08-P02 Pótlap a KE2 és KE3 lapokhoz
KT08-P03Pótlap a KE3 lapokhoz
KT08-VIS Visszaigénylés lap
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Kitöltési útmutató a KT08 F lapjához
A F lapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés, bevallás, kérelmek mellé.
A F lap Rögzítés mez jét a vámhatóság tölti ki.
A Kötelezett alapadatai mez tartalmazza a bejelentést, bevallást, kérelmet benyújtó adatait, amit
értelemszer en kell kitölteni, valamint annak az ügyintéz nek a nevét és telefonszámát, aki a
bevallást összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt
hiba javításába bevonható. (Ha a bevallást küls cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette,
és a bevallás javításába bevonható, ügyintéz ként az adatait kérjük közölni.)
Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez „Pf”et kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni.
A mez GLN, VPID, illetve KÜJ (Környezetvédelmi ügyfél jel) rovatot, továbbá az adószámot
/vagy természetes személy esetében az adóazonosító jelet/ minden esetben fel kell t ntetni.
Elektronikus beküldés esetén az adóazonosító jel rovatba az EÜC regisztrációban szerepl
természetes személy adóazonosító jelét kell feltüntetni.
A F lap Képvisel mez jében kell megadni a képvisel nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és
adószámot. Képvisel megjelölése esetén a KT08-BJ4 lapját kötelez kitölteni.
A F lap Mellékletek mez jében a megfelel kódkockába tett X-szel kell megjelölni, hogy a KT08
formanyomtatvány bejelentés, bevallás, és/vagy kérelem célból kerül benyújtásra. Egy f lapon
lehet megjelölni, ha a benyújtó egyszerre több kötelezettségének tesz eleget, ilyen esetben több
lapot nem kell egyid ben benyújtani. Bevallás benyújtása esetén szintén X-szel kell megjelölni,
hogy az adózóra melyik bevallás benyújtási gyakoriság vonatkozik. A bevallás gyakoriságot
jelöl kockák közül csak egy jelölhet meg. A bevallás id szaka rovatokban arab számmal kell
feltüntetni a bevallás gyakorisághoz tartozó tárgyid szaki adó-megállapítási id szakot, a havi
bevallók az aktuális hónap, míg a negyedéves bevallók esetében az aktuális negyedév id tartamát
kell feltüntetni.
A f lap Mellékletek mez je tartalmazza a KT08-as nyomtatvány részletez lapjainak
darabszámát, és az egyes részletez lapok típusát, darabszámát.
Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor
részletez lap beadására nem kerül sor, és a részletez lap darab rovata üresen marad
A KT08-as nyomtatvány lapok Aláírás mez jét az elektronikus úton beküldött nyomtatvány
kivételével a kötelezettnek, illetve a képvisel nek cégszer aláírásával és cégszer bélyegz vel
kell ellátni. A Bejelent adóazonosító jele rovatban annak a személynek az adóazonosító jelét
kell feltüntetni, aki a nyomtatványt kitölti.
Bevallás lapok:
A bevallásban a fizetési kötelezettséget adatsoronként, az ÖSSZESEN rovatokban oszlopokként
összesítve forintban (Ft), a MINDÖSSZESEN rovatokban oszlopokként összesítve a kerekítés
általános szabályai szerint (499 Ft-ig lefelé, 500 Ft-tól felfelé) ezer forintra kerekítve ezer
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forintban (eFt) kell megadni. A bevallásban szerepeltetett értékek, összegek, díjtételek minden
esetben nettó összegben kerülnek feltüntetésre.
Az egyes bevallás részletez lapokon termékdíj kódonként (továbbiakban: KT-kód) a KT-kód 6.
jegyéig, termékdíj tételenként – külön-külön sorban – kell feltüntetni a termékdíj köteles
termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat.
A KT-kódok, HKT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú
mellékletében találhatóak.
A kereskedelmi csomagoláshoz kapcsolódó TERMÉK-kódokat a kereskedelmi csomagolás
KT kódjának 3. pozíciója szerint kell felt ntetni.
A termékdíj tételeket jelen kitöltési útmutató függeléke, illetve a Kt. mellékletei
tartalmazzák.
Az egyes részletez lapokon környezetvédelmi termékdíj kódonként a KT-kód 6. jegyéig,
termékdíj tételenként – külön-külön sorban – kell feltüntetni a termékdíj köteles termékkel
végzett tevékenységre vonatkozó adatokat.
Figyelem! A visszaigényelések során alkalmazható termékdíjtételeket KT kódonként és
tételenként a termékdíj köteles termék beszerzése során megfizetett és bizonylatokon szerepl
nettó termékdíjtételek alapján kell feltüntetni.
KT08-as bejelentés, bevallás tárgyát képez mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíj fizetési
kötelezettségekr l történ bevallás során a KT-kód 4.-5. jegye a FÜGGELÉK-ben található
értékeket veheti fel.
Hasznosítást koordináló szervezethez nem csatlakozott, egyéni teljesít ként termékdíj fizetés
alóli mentességgel nem rendelkez kötelezettek a KT-kód 4-5. jegyében 00, 05, 09, 10, 15, 19,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 66 értékek használatával vallanak be
tárgyid szakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükr l.
A termékdíj fizetés alól nem teljes mentességben részesül egyéni teljesít k, hasznosítást
koordináló szervezetek, valamint a hasznosítás koordináló szervezethez csatlakozott termékdíj
fizetésre kötelezettek nem teljes mentességgel érintett termékeik tekintetében a KT-kód 4-5.
jegyében 13, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 49 értékkel vallanak be tárgyid szakban termékdíj
köteles termékkel végzett tevékenységükr l.
A termékdíj fizetés alól teljes mentességben részesül – ide nem értve a hasznosítást koordináló
szervezeten keresztül átvállalt kötelezettségeket – egyéni teljesít k teljes mentességgel érintett
termékek tekintetében a KT-kód 4-5. jegyében 12, 20, 22, 24, 25, 29 értékkel vallanak be
tárgyid szakban termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükr l.
Figyelem! A teljes mentességgel érintett, illetve számlában átvállalt termékdíjfizetési
kötelezettség tekintetében a hasznosítást koordináló szervezettel kötött átvállalás kivételével az
átvállaló vall be az e célra rendszeresítet KT08-ÁTV lapon.
A hasznosítást koordináló szervezettel kötött átvállalás esetében az eredeti kötelezettet terheli a
termékdíj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos bevallási kötelezettség teljesítése.
Kitöltési útmutató 1.0a verzió
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Hasznosítást koordináló szervezetek az általuk átvállalt mennyiségekr l negyedévente a KT08HKS részletez lapon vallanak be.
A KT08 részletez (BJ2, BJ3, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, ÁTV, UHB, VIS) lapok „c”
oszlopába a megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék megnevezése kerül.
A KT08 részletez B01, B03, B04, B05, B06, B07 lapok esetében a „d1, d2, d3, d”, a B02, VIS
lap esetében az „e1, e2, e3, e”oszlopokba a megadott KT-kódhoz tartozó azon termékdíj köteles
termék mennyisége írandó, amellyel a bevallás benyújtására kötelezettnek az adott bevallási
id szakban tevékenységet végzett.
Az összes érintett KT-kód felsorolását követ en a B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, ÁTV,
VIS lapokat az adott termékdíjköteles termékkör összesített adatok megadásával kell lezárni.
Egyetlen lap esetén a MINDÖSSZESEN sorban is meg kell adni az összesített adatokat ezer
forintban (eFt). Több ugyanazon lapazonosítóval rendelkez lap benyújtása esetén a köztes
részletez lapokon az ÖSSZESEN, az utolsó lapon a MINDÖSSZESEN sorban.
A bejelent lapok kitöltésér l
Kitöltési útmutató KT08-BJ1
Bejelent lap termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésér l
BJ1 bejelent lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat
visszaigényli. A bejelent lapot az aláírás mez fölött az Adattartalom mez ben található
kódszámok segítségével kell kitölteni. Egy adatmez be több kódszám is kerülhet.
A lapon szerepl kódszámok:
„0 ha nem érintett”
A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében semmilyen
termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehet séggel.
Figyelem! A „0” használata kizárja minden más kód használatát az adott adatmez ben,
használata kötelez .
„1 ha egyéni teljesít ”
A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy
termékdíjköteles terméke tekintetében 100%-os termékdíj fizetési kötelezettsége van, sem
kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termék tekintetében.
„2 ha a termékdíj fizetés t le átvállalásra kerül”
A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíj köteles
terméke esetében rendelkezik olyan a KvVM által jóváhagyott átvállalási szerz déssel, melyben
termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, export r, hasznosítást koordináló
szervezet) t le átvállalta.
„3 ha átvállaló”
A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíjköteles
termék esetében rendelkezik olyan a KvVM által jóváhagyott átvállalási szerz déssel, melyben
Kitöltési útmutató 1.0a verzió
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termékdíj fizetési kötelezettséget, mint átvállaló (bérgyártató, export r, hasznosítás koordináló
szervezet) átvállalta. Ide értend az is, aki a csomagolás és egyéb k olajtermék tekintetében a
fizetési kötelezettséget számlában vállalja át.
„4 ha teljes mentes”
A kötelezett joger s határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az
általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkez , illetve átvállalási szerz désb l adódó
fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban mentesíti.
„5 ha visszaigényl ”
A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult.
„6 ha a Cskr. 6.§ (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett”
A kötelezett által a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (els dleges) csomagolása
éves szinten nem haladja meg, m anyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot, papír esetén 500
kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot.
„7 ha nem teljes mentes”
A kötelezett joger s mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott
termékdíjköteles termék után keletkez termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási
szerz désb l adódó fizetési kötelezettség alól, a mentességi engedély kötelezettséget átadót csak
részben mentesíti.
„8 ha kedvezményben részesül”
Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott környezetbarát
termék min sítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. 5. §-a alapján a környezetvédelmi
termékdíj 75%-át fizeti meg.
„9 a Kt. alapján nem kell megfizetni”
A Kötelezett termékdíjköteles terméke
a) re-exportra kerül (Kt. 5/C. §. (4) bekezdés);
b) ken olaj esetében közvetlen alapanyagként történ felhasználásra kerül (Kt. 5/C. § (5)
bekezdés);
c) külföldr l raktározási vámszabadterületre kerül (Kt.5/C. §. (6) bekezdés);
d) vámjogszabályok alapján behozatali vámok alól mentes (Kt. 5/C. §. (7) bekezdés);
e) kereskedelmi csomagolás esetében éves szinten nem haladja meg a Kt. 12. §. (3)
bekezdésben lév mennyiségeket.
- bor esetében 10 000 darab,
- alkoholtermék, köztes alkoholtermék, sör, alkoholmentes sör, nem szénsavas
üdít , szörp esetében 75 000 darab,
- szénsavas üdít , ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz esetében 200 000 darab;
f) kereskedelmi csomagolás esetében a „k” díjtételét nem terheli termékdíj-fizetési
kötelezettség, ha nem rendelkezik városban legalább 50 m2, vagy községben legalább 100
m2 alapterület üzlethelyiséggel.
A bejelentés érvényessége rovatban az els fizetési kötelezettség, illetve köztelezettség típus
változás keletkezésének id pontját kell feltüntetni.
Kitöltési útmutató 1.0a verzió
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Figyelem! A termékdíj kötelezettség változása esetén a teljes KT08-BJ1 lap megküldése
szükséges.
Kitöltési útmutató KT08-BJ2
Nyilvántartásba vételi adatok újrahasználható termékdíjköteles termék vagy
termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles
termék bejelentéséhez
A Ktr. 8. § (5) bekezdése alapján „Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás
esetén annak újrahasználható összetev jére a termékdíjat egyszer, az els forgalomba hozatalt,
illetve az els saját célú felhasználást követ en kell megfizetni, amennyiben a kötelezett az els
forgalomba hozatalt, illetve az els saját célú felhasználást követ en a 2. számú mellékletben
meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.”
Az újrahasználható termékdíjköteles termék nyilvántartásba vételére 2008. évben a KT08-BJ2
részletez lap szolgál.
Figyelem! A BJ2 nyilvántartás bejelent lap benyújtása esetén a bevallási id szak tekintetében
UHA részletez lap benyújtása kötelez !
Egy termék adatait egy sorban adja meg. A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám
szerint folytatódnak.
b) oszlop A termék GTIN száma (13 számjegy): Több felhasználó által használt, szabványos
csomagolóeszköz esetén a termékek fényképe, megnevezése, GTIN (GTIN-13) száma a GS1
Magyarország Kht. honlapján (http://www.gs1hu.org) a Nyilvános Göngyöleg–RTI katalógusban
bárki számára elérhet , melyet ezen rovatban kell megadni.
Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN azonosító
számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves készletadatok megadása kötelez .
c) oszlop Megnevezés: Az információt szolgáltató, kitölt által meghatározott, maximum 35
karakter hosszú, termék megnevezés.
d) oszlop Vámtarifaszám (vtsz): A jogszabály által el írt vámtarifa besorolás - 10 karakter hosszú
- kódja.
e) oszlop KT-kód: A KT-kódok jelen kitöltési útmutató függelékében, illetve a Ktr. 7. számú
mellékletében találhatóak.
f) oszlop Anyaga: Anyag szerint a termék lehet
anyag, Papír és karton, Alumínium, Fém
(kivéve alumínium), Fa, Természetes alapú textil, Üveg, Társított, Egyéb.
g) oszlop Típusa: „Nagy zsák”, Konténer, Palack, Raklap, Rekesz, Tároló, Doboz, Hordó <20L,
Hordó 20L 250L, Hordó > 250L, Tartály <50L, Tartály 50L, 300L, Tartály > 300L.
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h) oszlop Termék: Italok, Élelmiszer, Nem élelmiszer.
i) oszlop Nettó tömeg: Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás nélküli,
üres állapotban, kg-ban kifejezve.
k) oszlop Szélesség: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru oldal* által
meghatározott vízszintes mérete a bal széls ponttól a jobb széls pontig, mm-ben kifejezve.
l)
oszlop
Mélység/hosszúság:
Újrahasználható
csomagolóeszközök esetében az áru - f oldal* által
meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi
pontig, mm-ben kifejezve.
m) oszlop: Magasság: Újrahasználható csomagolóeszközök
esetében az áru – oldal* által meghatározott - függ leges
mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben
kifejezve.
* A termék f oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a termékét eladja a fogyasztónak.
Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl. megnevezés, kiszerelés). Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig
vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a terméknek több, mint egy f oldalnak megfelel oldala van, de ezek
nyomtatási iránya eltér , akkor a legnagyobb függ leges magasságot elér oldal lesz a f oldal.

n) oszlop: Nettó töltési mennyiség: A csomagolóeszközbe tölthet tartalom nettó értéke, pl.
palacknál 500 ml, rekesznél 20 db. A o) oszlopba a mértékegység értelemszer en kerül.
p) oszlop: Átlagos élettartam: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama. A
mértékegysége: hónap vagy év, amely az q) oszlopba kerül.
r) oszlop Átlagos forgási sebesség: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos forgási
sebessége, melynek mértékegysége: kör/év.
s) és t) oszlop Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány: A termék forgalomba hozatalához szükséges
engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó szám(ok). ISO, EN,
MSZ.
u) oszlop Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése: Annak a jelzése, hogy a
csomagolóeszközön az anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke
lehet: igen vagy nem.
v) oszlop Újrahasználható csomagolóeszköz jelölése: Annak a jelzése, hogy a
csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy nem.
w) oszlop Éves nyitókészlet: Adott év január 1-én rendelkezésre álló termék mennyisége db és kg
mennyiségben
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Figyelem! Az újrahasználhatóság feltétele a kötelezett (forgalomba hozó) által forgalomba
hozott, vagy a kötelezett (els vev ) által beszerzett újrahasználható csomagolás a Ktr. 11. sz.
mellékletében meghatározott arányban történ visszavétele.
Kitöltési útmutató KT08-BJ3
Bejelentés láncügyletr l
A Kt. 5/D. § (1) bekezdése értelmében a láncügyletben résztvev kötelezett a Kt.-ban
meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy mentesüljön a termékdíj-fizetési kötelezettség
alól.
[Láncügylet: azon ügylet, melynek során a belföldön el állított környezetvédelmi termékdíjköteles terméket több belföldi értékesítést követ en exportálják vagy a Közösségen belül
értékesítik oly módon, hogy a termékdíj-köteles termék kiszállítása közvetlenül a kötelezett
telephelyér l, saját vagy bérelt raktárából történik, és a kötelezett okmányokkal igazolja, hogy a
külföldi rendeltetési helyre történ fuvarozásra átvett termékdíj-köteles termék átvételi helye a
kötelezett telephelye, saját vagy bérelt raktára. (Kt. 20. § ab) pontja).]
A mentesség el feltétele – többek között –, hogy a kötelezett a Kt. végrehajtásáról rendelkez
Ktr. 3. számú mellékletében meghatározott adattartalommal bejelentést tegyen a vámhatósághoz.
A bejelentés teljesítésére szolgál a BJ3 számú adatlap, melyet a láncügyletben résztvev
kötelezettnek
a láncügylet megkezdése el tt legalább 3 nappal
kell benyújtania az illetékes vámhatósághoz.
Felhívjuk a figyelmét a Kt. 5/D. § (7) bekezdése alapján, amennyiben az adóhatóságnál
bejelentett láncügylettel érintett termékdíj-köteles termék exportja vagy Közösségen belüli
értékesítése mégsem történik meg, a kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége a Kt. 2. § (1)
bekezdés a) pontjában és a 3. § (1) bekezdésében foglalt id pontra visszamen legesen áll be.
Amennyiben export esetén az els belföldi értékesítéskor kiállított számlán szerepl teljesítés
id pontját magában foglaló hónapot követ harmadik hónap utolsó napját, Közösségen belüli
értékesítés esetén az els belföldi értékesítéskor kiállított számlán szerepl teljesítés id pontját
követ 45. napját követ 30 napon belül sem állnak a kötelezett rendelkezésére a termék
kiszállítását igazoló okmányok, a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezését követ en az adott
évben, valamint az azt követ két adóévben a láncügyletre vonatkozó mentességi szabályokat a
kötelezett nem alkalmazhatja.
Amennyiben az adózó több BJ3 részletez lapot kíván beadni (azonos napon több, különböz
láncügyletet kezd meg), úgy az összetartozó részletez lapokat láncügyletenként a fejlécben 1-el
kezd
en – azonos – sorszámozással kell ellátni.
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A BJ3 lap Termék részletezés mez jében a KT-kód feltüntetése kötelez . A megnevezést
követ en a fizetési kötelezettség alapját jelent „db” számot, vagy tömeget „kg” kell
szerepeltetni. Az Adatlapon a sorokban minden adat kitöltése kötelez !
A BJ3 Résztvev belföldi vev k adatai mez je [A láncügyletben résztvev belföldi vev k adatai
a termék értékesítésének id pontja szerinti sorrendben] rendelkezésre álló sorok közül –
értelemszer en – csak annyi sor kerül kitöltésre, ahány belföldi értékesítés történt (láncügylet
esetében ez legalább 2).
A BJ3 lap Kiszállításra vonatkozó adatokat tartalmazó mez egyetlen kiszállítással kapcsolatos
adatok közlésére alkalmas. A lapon a kiszállítást végz neve és címe, kiszállítás id pontja és a
termék átvételére vonatkozó sorok kitöltése minden esetben kötelez , továbbá magyar kiszállítást
végz esetében az adószámot meg kell adni, a kiszállítást végz GLN-száma és VPID száma sor
kitöltése nem kötelez .
Kitöltési útmutató KT08-BJ4
Képvisel alapadatai
A BJ4 lap a kötelezett képvisel bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgál. A lap
segítségével a képviseleti viszony létrejötte (új) a képvisel személyének vagy adatainak
változása (módosítás), illetve a képviseleti viszony megsz nése (törlés) jelenthet be. A BJ4 lap
kitöltéséhez a képvisel neve, címe, GLN, VPID, KÜJ, adószáma, adóazonosító száma,
statisztikai számjele, bankszámlaszáma, székhelye, levelezési címe, ügyintéz jének neve és
telefonszáma szükséges. A képvisel re vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Kt. 3. § (10) és
(11), valamint az Art. 7. §-a tartalmazzák. Az els bejelentés alkalmával, amennyiben az ügyfél
képvisel útján kíván eljárni BJ1 lap mellett ki kell tölteni a BJ4 lapot is, ha azonban a már
bejelentkezett ügyfél kíván képvisel t megjelölni, törölni úgy a f lap + BJ4 lap kitöltése
elegend .
Kitöltési útmutató KT08-BJ5
A hasznosítás mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezel k bejelentése
A BJ5 lap a hasznosítási tevékenységhez kötött mentességi engedéllyel rendelkez kötelezettek
mentességhez köt en alkalmazott hulladékkezel k bejelentési kötelezettségének teljesítésére
szolgál.
b) oszlop Hulladék kezel engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet
engedélyez , környezetvédelmi hatóság által kiadott joger s határozat, engedély nyilvántartási
száma. A kiadott hulladékkezelési engedélyek száma a http://kezelo.kvvm.hu/ internet oldalon
ellen rizhet ek.
c) oszlop KTJ szám: A hulladékkezel telephelyre vonatkozó mentesség oldali adatszolgáltatás
azonosítása környezetvédelmi azonosítóval történik, amely a környezetvédelmi terület jel (KTJ
szám). A KTJ szám ebben az esetben a hulladékkezel i tevékenység helyszínét (azaz telephelyi
helyszínt) azonosítja, amellyel az érvényes hulladékkezel i engedéllyel rendelkez
hulladékkezel minden esetben kell, hogy rendelkezzen.
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d) oszlop Tevékenység típus lehetséges értékei: Visszavétel, Begy jtés, Készletezés (kivéve a
képz dés helyén történ átmeneti tárolás és gy jtés), El kezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás
A bevallás lapok kitöltésér l
Az adóbevallás teljesítéséhez szükséges adatlapok kitöltésének szabályai 2008. január
hónapjában kerülnek publikálásra!
A kérelem lapok kitöltésér l
Ezen nyomtatványokat cégszer aláírással kell hitelesíteni, amennyiben ez hiányzik a kérelmet a
vámhatóság nem fogadja el. A kérelem nyomtatványokat elektronikusan támogatott formában, de
kinyomtatva kell személyesen vagy postai úton eljuttatni az illetékes vámhatósági szervhez.
A kérelem nyomtatványokat alapesetben a kötelezettnek kell aláírnia. Természetesen a képvisel
igénybevétele lehetséges a Kt. 3. § (10) és (11), valamint az Art. 7. § bekezdéseiben meghatározottak
szerint.
Amennyiben a nyomtatványt meghatalmazott írja alá, - az Art. 7. § (3) bekezdésében meghatározott,
a vámhatósághoz, mint adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult
állandó meghatalmazott kivételével – a meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz, ennek
hiányában a nyomtatvány nem fogadható el.

Kitöltési útmutató a KT08-KE1 számú részletez lapokhoz
Átvezetési, kiutalási kérelem
A kötelezett átvezetési igényér l, illetve a visszatérítend adó kiutalásához szükséges adatokról
kérelmet adhat be. A kötelezett, a neki jogosan visszautalható összeget kérheti az adóhatóság által
kezelt más számlára átvezetni, illetve az ezek után fennmaradó összeget kiutalni. Ezen
kérelemlap az adónemek egymás közötti átvezetésére szolgál. Lehet sége van a kötelezettnek
ezzel a lappal a túlfizetés visszaigénylésére.
A kérelmez neve GLN száma és VPID számát nem kell kitölteni, mivel az a F lapról
automatikusan beírásra kerül. Ezen lapnál is alkalmazandó az általános ügyintézés, vagyis ha a
vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel, de a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben a
hatóság a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, ami lehet az eljárás megszüntetése is. A
terhelend kifejezés azt jelenti melyik számláról, a jóváírandó kifejezés azt jelenti melyik
számlára kérik az átvezetést.
Pénzintézeti számlaszámra (csak belföldi pénzforgalmi számla lehet) kért kiutalás esetén a
belföldi pénzintézeti számlaszámot a F lapon kell helyesen feltüntetni, mivel az utalás arra a
számlára fog megtörténni. Azon kötelezettek, akik bankszámlanyitásra nem kötelezettek a
kiutalást mind belföldi bankszámlaszámra, mind postai utalási címre kezdeményezheti és ilyen
esetben a kiutalás a kötelezett székhelyére vagy a levelezési címére fog megtörténni, de csak a
kötelezett nevére történhet az utalás.
Az átvezetéshez szükséges (állami adóhatóság által kezelt államháztartási számlák)
adónemkódok a www.apeh.hu honlapról elérhet ek, valamint a 15/2004. (IV. 5.) PM r. 2. számú
mellékletében (vámhatóság által kezelt államháztartási számlák) kerültek meghatározásra.
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Amennyiben ezen számlakódok kerülnek alkalmazásra, abban az esetben a két karakteres
számlakódot az els két rovatban kell feltüntetni, míg a harmadik rovatot üresen kell hagyni.
Kitöltési útmutató a KT08-KE2 számú részletez lapokhoz
Gazdasági társaság mérséklésre irányuló kérelme
Az ilyen irányú kérelem feltétele a joger s bírság határozat (általában II. fok) megléte.
Figyelem! A P01 és a P02 pótlapokat is ki kell tölteni.
Kitöltési útmutató a KT08-KE3 számú részletez lapokhoz
Gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelme
Fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) a termékdíjra engedélyezhet .
A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhet , ha a fizetési nehézség:
a) a kérelmez nek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az
adott helyzetben t le elvárható, továbbá
b) átmeneti jelleg , vagyis a termékdíj kés bbi id pontban történ megfizetése
valószín síthet .
A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési
nehézség kialakulásának valamennyi okát és körülményeit.
Ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését a kötelezett nem teljesíti, a
kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
Figyelem! A P01, P02 és a P03 pótlapokat is ki kell tölteni.
Kitöltési útmutató a KT08-KE4 számú részletez lapokhoz
Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem
A kötelezett a kötelezettségek késedelmes teljesítését igazolhatja. A mennyiben a vámhatóság az
igazolási kérelmet elfogadja, akkor mulasztási bírság kiszabásának nincs helye, viszont a kérelem
elutasítása esetén természetesen mulasztási bírság kiszabható. Ilyen kérelemmel csak a
késedelmesen megvalósuló „jogszabály megsértések” menthet k ki, viszont a helytelenül és/vagy
hibásan beküldött bevallás már nem. Igazolási kérelmet az akadályoztatás megsz nését követ 15
napon belül kell benyújtani és amennyiben az elfogadásra kerül, akkor a bevallást úgy kell
tekinteni, mintha az el írt határid n belül benyújtotta volna az adózó.
Kitöltési útmutató a KT08-KE5 számú részletez lapokhoz
Bevallás másolati kérelem
A bevallást benyújtó kötelezett vagy képvisel je jogosult bármely kötelezettségr l (bejelentés
vagy bevallás) az id szak megjelölése mellett másolatot kérni.
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Figyelem! A másolat hatóság általi kiadása az Art. 12. § (1) bekezdése szerint történhet. Ha a
kötelezett nem személyesen jár el, az Art. 7. §-a szerint csatolni kell a meghatalmazást, vagy
igazolni kell a törvényes képviseletet.
A másolatok (az illetékr l szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletében meghatározottak szerint)
– oldalanként 100 Ft – mértékben illetékkötelesek, melyet illetékbélyegben kell leróni.
Kitöltési útmutató a KT08-KNY számú részletez lapokhoz
Nyilatkozat köztartozásokról
Amennyiben a kötelezett a bevallásban visszaigénylést tüntet fel, abban az esetben nyilatkoznia
kell arról, hogy más adóhatóságnál (APEH, önkormányzat) fennáll-e esedékessé vált tartozása. A
vámhatóság saját nyilvántartása szerinti, továbbá a nyilatkozatában feltüntetett tartozás mértékéig
a jelzett összeget visszatarthatja.
Amennyiben az említett szervezetek valamelyikénél esedékessé vált tartozás van, akkor a
nyilatkozatot is ki kell tölteni, melyen fel kell tüntetni a tartozást nyilvántartó szervezet és a
szervezet számláját vezet pénzintézet elnevezését, a tartozás összegét és az érintett szervezet
azon bankszámla-pénzforgalmi jelz számát, ahová a visszatartott összeget az állami
adóhatóságnak tovább kell utalni.

FÜGGELÉK
I. TERMÉKDÍJTÉTELEK:

A gumiabroncsok termékdíjtételei
Termékdíjköteles termék
gumiabroncs

2005. január 1-jét l a
termékdíjtétel (Ft/kg)
110

A csomagolás díjtétele
A csomagolás termékdíjtételei, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása
1. Termékdíjtételek a csomagolás anyaga alapján
Termékdíjköteles termék el állított
csomagolás anyaga

anyag
Társított
Alumínium
Fém (kivéve alumínium)
Papír, fa, természetes alapú textil
Üveg
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termékdíjtétel (Ft/kg)

36
44
16
13
16
6
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Egyéb

44

2. Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi
csomagolásra
2.1. Számított termékdíjtételek meghatározása
T = A * (H+Ú), ahol
Ú = ú * (ht-h), ha a h > ht, akkor a (ht-h) értéke 0
T = számított termékdíjtétel
A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)
H = hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.2. a) pont alapján (Ft/db)
Ú = a teljesített és az el írt forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány különbsége
alapján számított termékdíjtétel (Ft/db)
ú = forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel a 2.2. b) pont alapján (Ft/%/db)
ht = a mentesség feltételeként meghatározott forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati
arány mértéke %-ban
h = teljesített forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban
2.2. A díjtételek
a) „H” díjtétel
Termékdíjköteles csomagolás

Termékdíjtétel 2006. január 1-jét l (Ft/db)

anyag palack 1,5 literig
anyag palack 1,5 liter felett
anyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig

10
20
3

anyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter
között
anyag (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
Fémdoboz 1,0 literig
Fémdoboz 1,0 liter felett

10
25
3
10
12
25
25
45
30
60

b) „ú” díjtétel
Termékdíjköteles csomagolás
anyag palack 1,5 literig
anyag palack 1,5 liter felett
Üveg 1 literig
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Üveg 1 liter felett

0,45
Társított csomagolás 1,5 literig

Rétegzett italcsomagolás
Egyéb

0,20
0,50
Társított csomagolás 1,5 liter felett

Rétegzett italcsomagolás
Egyéb
Fémdoboz 1,0 literig
Fémdoboz 1,0 liter felett

0,40
0,80
0,25
0,45

II. A kereskedelmi csomagolás els továbbforgalmazó vev jére vonatkozó termékdíjtételek
Termékdíjtételek, valamint a számított termékdíjtételek meghatározása a kereskedelmi
csomagolás után.
„k”díjtétel
Termékdíjköteles kereskedelmi csomagolás

Termékdíjtétel 2006. január 1-jét l
(Ft/%/db)

anyag palack 1,5 literig
anyag palack 1,5 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
Fémdoboz 1,0 literig
Fémdoboz 1,0 liter felett

0,25
0,45
0,25
0,45
0,20
0,50
0,40
0,80
0,30
0,60

T = A * K, ahol
K = k * (ht-h), ha a h > ht, akkor a (ht-h) értéke 0
T = számított termékdíjtétel
A = a termékdíjköteles termék összes mennyisége (db)
k = beszerzésre vonatkozó újrahasználati termékdíjtétel (Ft/%/db)
ht = a mentesség feltételenként meghatározott beszerzésre vonatkozó újrahasználati
arány mértéke %-ban
h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati arány mértéke %-ban

Ah

közegek termékdíjtételei

Termékdíjköteles termék
közeg
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Az egyéb k olajtermékek termékdíjtételei
2006. január 1-jét l
termékdíjtétel (Ft/kg)

Termékdíjköteles termék
Ken olaj

97

Az akkumulátorok termékdíjtételei
Termékdíjköteles termék

2006. január 1-jét l termékdíjtétel
(Ft/kg)

Elektrolittal feltöltött
akkumulátorok
Elektrolittal fel nem töltött
akkumulátorok
Rádiótelefon akkumulátorok

112
156
1000

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele
Termékdíjköteles termék

2006. január 1-jét l termékdíjtétel
(Ft/kg)

Reklámhordozó papír

26

Az elektromos és elektronikai berendezések termékdíjtétele
Termékdíjköteles termékkör

2005. január 1-jét l termékdíjtétel (Ft/kg)

Háztartási nagygépek, kivéve a h berendezés
Háztartási kisgépek
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a
rádiótelefon készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok,
kivéve a helyhez kötött, nagyméret ipari szerszámok
Játékok, szabadid s és sportfelszerelések
Ellen rz , vezérl és megfigyel eszközök
Adagoló automaták
Rádiótelefon készülék

83
83
90
100
83
100
90
92
1000

II. KT-KÓDOK ÉS HKT-KÓDOK:
I. Termékdíjköteles termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai (KT-kód)
A következ táblázatok a KT-kódok els 3 jegyét tartalmazzák.
Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai

Kitöltési útmutató 1.0a verzió

VPOP VIG 2007. december 29.

21

KT08 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

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
anyag
Papír és karton
Alumínium
Fém (kivéve alumínium)
Fa
Természetes alapú textil
Üveg
Társított
Egyéb

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

KT-kód
419
439
441
448
459
469
479
489
499

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának els 2 jegye
Csomagolás típusa
anyag 1,5 literig
anyag 1,5 liter felett
anyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig
anyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között
anyag (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
anyag bevásárló reklámtáska
Bor
Sör
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék
Ásványvíz, kristályvíz
Ivóvíz, szikvíz
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Szénsavas üdít ital, valamint
tartósítószert tartalmazó nem szénsavas
üdít ital, illetve szörp
Tartósítószert nem tartalmazó, nem
szénsavas üdít ital, illetve szörp
Az összes termék technikai gy jt kódja

Cskt.

G

Cskt.

H

Cskt.

9

Egyéb k olajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Ken olaj

Termékdíj típusa
Kkt.

KT-kód
601

Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termék megnevezése
Gumiabroncs

Termékdíj típusa
Gkt.

KT-kód
211

berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai
(2008. évben kizárólag a visszaigénylések felt ntetésénél alkalmazható.)
közeg mennyisége

Térfogat,
termékdíjhasználtsági fok
0,50 kg-ig

0,51-2,00 kg

2,01 kg-tól

120 literig
120,01-250 liter
250,01 litert l

310
320
330

311
321
331

312
322
332

Térfogat, használtsági
fok

0,50 kg-ig

Nem jellemezhet

Mennyis
éggel
nem
jellemez
het
313
323
333

közeg mennyisége
0,51-2,00 kg

Nem
köteles

314
324
334

2,01 kg-tól

nem
termékdíjköteles

termékdíjköteles

nem
termékdíjköteles

termékdíjköteles

nem
termékdíjköteles

termékdíjköteles

340

350

341

351

342

352

közeg 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.

KT-kód
802
811
812

Hkkt.
Hkkt.

813
814

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai
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Termék megnevezése
Reklámhordozó papírok

Termékdíj típusa
Pkt.

KT-kód
900

Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai
Termékkör megnevezése
Háztartási nagygépek, kivéve a h berendezés
Háztartási kisgépek
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve rádiótelefon
készülék
Szórakoztató elektronikai cikkek
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a
helyhez kötött, nagyméret ipari szerszámok
Játékok, szabadid s és sportfelszerelések
Ellen rz , vezérl és megfigyel eszközök
Adagoló automaták
Rádiótelefon készülék

Termékdíj
típusa
Ekt.
Ekt.
Ekt.

KT-kód

Ekt.
Ekt.

104
105

Ekt.
Ekt.
Ekt.
Ekt.

106
107
108
109

101
102
103

A KT-kód 4-5. jegye:
00,
02,
04,

05,

09,
10,
12,
13,
15,

19,
20,

ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem
mentességben nem részesül, és az „Ú” díjtétel vonatkozásában teljes mentességben részesül;
ha a kereskedelmi csomagolás „H” díjtétel vonatkozásában sem kedvezményben, sem
mentességben nem részesül, és az „Ú” díjtétel vonatkozásában nem teljes mentességben
részesül;
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 italtermékekb l 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 italtermékekb l 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;
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22,
24,
25,

29,
30,

31,
32,
35,

39,
40,

42,
44,
45,

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

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 italtermékekb l 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 italtermékekb l 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;
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 italtermékekb l 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 (ken olaj közvetlen
anyagként való felhasználása esetén);
ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (6) bekezdés alapján nem kell megfizetni (raktározási vámszabad
területre külföldr l történ 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 italtermékekb l az ott meghatározott mennyiségeknél éves
szinten nem nagyobb mennyiséget csomagol];
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56,
59,

60,
61,
62,
63,

64,
66,

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 szerz dés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete
Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után
megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
ha a termékdíj a termékdíjköteles ken olajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre
kerül;
ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül;

A KT-kód 6 jegye (származáskód):
Termék származása
Belföldi el állítású termék
Európai Közösségb l behozott termék

Származáskód
B
K

Harmadik országból importált termék

I1

III. TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKB L KÉPZ
HULLADÉK
KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJKÓDJAI (HKT-KÓD)
A 9 számjegy HKT-kód felépítése:
1. pozíció:
1
- a belföldön keletkez és belföldön kezelt hulladék esetén
2
- a belföldön keletkez , de külföldön kezelt hulladék esetén
3
- országon kívül keletkez , de belföldön kezelt hulladék esetén.
2-4. pozíció:
010
- visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)
011
- lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
012
- nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
100
- begy jtött hulladék mennyisége esetén (101+102)
101
- lakossági szelektív hulladékgy jtésb l begy jtött hulladék mennyisége esetén
102
- nem lakossági szelektív hulladékgy jtésb l begy jtött hulladék mennyisége esetén
200
- készletezett hulladék mennyisége esetén
300
- el kezelt hulladék mennyisége esetén
310
- el kezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén
320
- el kezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén
400
- összes hasznosított hulladék mennyisége esetén
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410
411
412
413
414
420
421
422
430
500
510
520
530
5-9. pozíció:

- 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
- egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
- energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén
- hulladékéget ben energetikai hasznosítással történ elégetés esetén
- energia visszanyerés esetén
más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén
ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén.
megegyezik a KT-kód els öt jegyének felépítésével.

Figyelem! a KT08-HAS lap kitöltése során a HKT-kód 8-9. pozíciójában csak a 90-es KT-kód
végz dés használható!
III. TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEK ÉS ANYAGOK KÖRE
Az alábbi 2008. január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámok alá
osztályozott termékek.
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
Vámtarifaszám KN alszám
és HR alszám

Gumiabroncsok
Új gumi légabroncs, 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

ex 4011
ex 4012

közegek
Szénhidrogének halogénszármazékai h közeg céljára:
Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböz
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halogént tartalmazó halogénszármazékai
Triklór-fluor-metán
Diklór-difluor-metán
Triklór-trifluor-etán
Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok
Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok
Bróm-klór, difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibrómtetrafluor-etán
Más perhalogénezett származékok
Más
Metán, etán vagy propán halogénezett származékait
tartalmazó keverékek:
Klórfluór-szénhidrogéneket (CFC-k) tartalmazó,
hidroklórfluór-szén hidrogén-(HCFC), perfluór-szén
hidrogén (PFC)
vagy hidrofluór-szénhidrogén (HFC) tartalommal is
Brómklór-difluor-metánokat, bróm-trifluor-metánokat vagy
dibróm-tetrafluoretánokat tartalmazó
Hidrobrómfluór-szénhidrogéneket (HBFC-k) tartalmazó
Hidroklórfluór-szénhidrogéneket (HCFC-k) tartalmazó,
perfluór-szénhidrogén (PFC) vagy hidrofluór-szénhidrogén
(HFC)
tartalommal is, de klórfluórszénhidrogén (CFC) tartalom
nélkül
Szén-tetrakloridot tartalmazó
1,1,1-triklóretánt tartalmazó (metil-kloroform)
Bróm-metánt
(metil-bromid) vagy brómklór-metánt
tartalmazó
Perfluór-szénhidrogéneket (PFC-k) vagy hidrofluórszénhidrogéneket
(HFC-k) tartalmazó, de klórfluór-szénhidrogén (CFC) vagy
hirdroklórfluór-szénhidrogén(HCFC) tartalom nélkül
Más
Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus
szénhidrogént tartalmazó keverékek és más részlegesen
halogénezett aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek

ex 2903 41
ex 2903 42
ex 2903 43
ex 2903 44
ex 2903 45
ex 2903 46

00
00
00

ex 2903 47
ex 2903 49

00

ex 3824 71

00

ex 3824 72

00

ex 3824 73
ex 3824 74

00
00

ex 3824 75
ex 3824 76
ex 3824 77

00
00
00

ex 3824 78

00

ex 3824 79
ex 3824 90

00
97

Akkumulátorok
Elektromos akkumulátorok a 8507 90 vtsz. kivételével

ex 8507

Egyéb k olajtermékek
Ken olaj
Motorolaj, kompresszor-ken olaj, turbina-ken olaj

2710 19
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Hidraulikus célú folyadék
Fehérolaj, folyékony paraffin
Differenciálolaj és reduktorolaj
Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj,
korróziógátló olaj
Villamosszigetelési olaj
Más ken olaj és más olaj, kivéve ken zsírok
Textil, b r, sz rme és más anyagok kezelésére használt
készítmények
Legalább 70 tömegszázalék k olaj- vagy bitumenes
ásványokból el állított olajtartalommal, de nem f
alkotóként
Gépek, berendezések és járm vek ken anyagai, kivéve
ken zsírok
Más
Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék
hidraulikus hajtóm höz, amely k olajat vagy bitumenes
ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál kisebb
arányban tartalmaz
Reklámhordozó papírok
Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból, vagy
kartonból készült áruk
Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;

2710 19
2710 19
2710 19
2710 19

83
85
87
91

2710 19
ex 2710 19
3403 11

93
99
00

3403 19

10

ex 3403 19

91

3403 19
ex 3819 00

99
00

ex 48
ex 49

Elektromos és elektronikai berendezések
Háztartási nagygépek
Légvagy
vákuumszivattyú,
légvagy
más
gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezet
kürt beépített ventilátorral, sz vel is
Légkondicionáló
berendezés
motormeghajtású
ventilátorral,
valamint
h mérsékletés
nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan
berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem
szabályozható
H gép, fagyasztógép
és
egyéb h - vagy
fagyasztókészülék, elektromos vagy más m ködés is;
szivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló
berendezés kivételével, valamint a 8418 91; és a 8418 99
vtsz. szám alá tartozó termékek kivételével
Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy
szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy
más tartály töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló
Kitöltési útmutató 1.0a verzió

ex 8414*

ex 8415*

ex 8418*

ex 8422*
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gép; palack, bef ttesüveg, kémcs és hasonló tartály
dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy
bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital
szénsavazására szolgáló gép
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép,
beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejleszt
egység (aggregát) kivételével]
Porszívók beépített elektromotorral a 8508 11 vtsz. alá
tartozók kivételével
Elektromos átfolyásos vízmelegít
Helyiségek f tésére szolgáló, elektromos lég- és
talajmelegít készülék
H tárolós radiátor
Folyadékkal töltött radiátor
H sugárzó
Más beépített ventilátorral
Más helyiségek f tésére szolgáló, elektromos lég- és
talajmelegít készülék
Mikrohullámú süt
Más süt ; t zhely, f lap, forralógy , grillsüt és
süt rostély
Háztartási kisgépek
Személymérleg, csecsem mérleg is, háztartási mérleg
Háztartási varrógép
Legfeljebb 1 500 W teljesítmény és legfeljebb 20 literes
porzsákkal vagy más tartálykapacitással rendelkez
beépített elektromotoros porszívó
Elektromechanikus háztartási készülékek beépített
elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók
kivételével, valamint a 8509 90 vtsz. kivételével
Villanyborotva, -hajnyíró gép, és sz reltávolító készülék
beépített elektromotorral:
Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító
készülék:
Hajszárító
Más fodrászati készülék
Kézszárító készülék
Villanyvasaló
Kávé- vagy teaf
Kenyérpirító
Kitöltési útmutató 1.0a verzió

ex 8450*
ex 8501*
ex 8508 19
8516 10

11

8516 21
8516 29
8516 29
8516 29
8516 29

00
10
50
91
99

8516 50
8516 60

00

8423 10
8452 10
8508 11

00

ex 8509

8510

8516 31
8516 32
8516 33
8516 40
8516 71
8516 72

00
00
00
00
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Olajsüt
Más elektrotermikus háztartási készülék
Legfeljebb 1 000 V feszültség elektromos áramkör
összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos
áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló
készülék (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok,
túlfeszültség-csökkent k,
dugaszok,
foglalatok,
lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok);
optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy
kábelekhez való csatlakozók:
Karóra, zsebóra és más óra (beleértve a stopperórát is),
nemesfémb l vagy nemesfémmel plattírozott fémb l
készült tokkal
Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a
9101 vtsz. alá tartozó kivételével
Óra „kisóraszerkezettel”, a 91 04 vtsz. alá tartozó
kivételével
M szerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra
gépjárm höz, légi-, r- és vízi járm höz
Más óra
Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve a
mobil és a rádiótelefon készülék)
Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és
más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével
ködik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek,
kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai
Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével;
szövegszerkeszt gépek
Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméret
adatrögzít -, el hívó-, és megjelenít gép; könyvel gép,
postai bérmentesít gép, jegykiadó gép és hasonló gép
számolószerkezettel; pénztárgép
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses
vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat
adathordozóra történ átírására és máshol nem említett gép
ilyen adatok feldolgozásához
Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép,
címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató,
érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyez ,
lyukasztó- vagy f gép), kivéve a 8472 90 30 vtsz. alá
tartozó termékek
Távbeszél -készülékek,
beleértve
a
mobiltelefonhálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való
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készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására
vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy
kiterjedés hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525,
8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre
szolgáló készülékek, valamint a 8517 12, a 8517 69 31 és a
8517 69 39 kivételével
Vezetékes telefon kézibeszél je
Szövegismétl készülék telefonhoz
Diktafon, amely csak küls áramforrással m ködik
Telefonüzenet-rögzít
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós
távirányító készülék
Kizárólag vagy els sorban a 8471 vtsz. alá tartozó
automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
katódsugárcsöves monitor
Kizárólag vagy els sorban a 8471 vtsz. alá tartozó
automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos más
monitor
Kizárólag vagy els sorban a 8471 vtsz. alá tartozó
automatikus adatfeldolgozó rendszerben használatos
projektor
Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális
információ megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenít
(például folyadékkristályos eszköz) segítségével m köd
más projektor
Elektromos ellen rz jelz - és biztonsági berendezés
vasút, villamosvasút, közút belvízi kiköt , kiköt i
berendezés vagy repül tér számára (a 8608 vtsz. alá
tartozók kivételével):
Elektronikus fordítógép vagy szótár
Szórakoztató elektronikai cikkek
Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve
is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is,
valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból
álló egység; hangfrekvenciás elektromos er sít ;
elektromos hanger sít egység a 8518 30 20 vtsz. alá
tartozó termékek kivételével
Hangfelvev - vagy hanglejátszó készülék a 8519 50, a
8519 81 11 és a 8519 81 51 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével
Videofelvev vagy -lejátszó készülék, videotunerrel
egybeépítve is

Kitöltési útmutató 1.0a verzió

8518 30
8519 81
8519 81
8519 50
8526

20
11
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8528 41
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8528 51
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8528 61
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8528 69
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ex 8530
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Televíziós kamerák (felvev k), digitális fényképez gépek
és videokamera–felvev k a 8525 80 11 kivételével
Rádióm sor-vev készülék, hangfelvev vagy -lejátszó
készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban, vtsz.
alá tartozó berendezéseket
Monitorok és kivetít k, beépített televízióvev -készülék
nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék,
rádióm sor-vev készüléket vagy hang- vagy képfelvev
vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, a 8528 41 00,
a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével
Kizárólag vagy els sorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó
készülékek alkatrészei:
Fényképez gép (a mozgófényképészeti kivételével);
fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539
vtsz. alá tartozó kisülési cs kivételével
Azonnal el hívó (polaroid) fényképez gép
Fényképez gép
közvetlen
keres vel
[egylencsés
visszatükrözés (SLR)], legfeljebb 35 mm szélesség
filmtekercshez
Más fényképez gép, 35 mm-nél kisebb szélesség
filmtekercshez
Más fényképez gép 35 mm szélesség filmtekercshez
Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte:
Kisülési cs vel m köd
(elektronikus) villanófénykészülék
Mozgóképfelvev (kamera) és -vetít , hangfelvev vagy
hanglejátszó készülékkel vagy anélkül:
Kamera, 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as filmhez:
Kamera, más filmhez
Állóképvetít , a mozgófényképészeti-gép kivételével;
fényképészeti nagyító és kicsinyít (mozgó-fényképészeti
kivételével)
Diavetít
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok
kivéve a nagyméret , helyhez kötött ipari szerszámok
Más, automata ipari varrógép
Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is):
Anyagleválasztással
m köd
fémipari
fúró-,
furatmegmunkáló, maró-, menetvágó vagy menetfúró gép
(beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá
tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is)
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kivételével:
Gyalugép, vés -, hornyoló-, üregel -, fogaskerékmaró,
fogaskerék-köszörül , vagy fogaskerék-simító gép, f részés vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható fém
vagy cermet leválasztással m köd más szerszámgép:
Szerszámgép (beleértve a szegez -, ragasztó- vagy más
összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény
anyag vagy hasonló kemény anyag megmunkálására:
Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép
(beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; nyíró,
hajlító, hajtogató, red , simító, egyenget , nyíró,
lyukasztó, vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a
présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem említett
présgép fém vagy keményfém megmunkálására:
Anyagleválasztás nélkül m köd más szerszámgép fém
vagy cement megmunkálására:
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus, vagy
beépített elektromos vagy nem elektromos motorral
köd
Játékok, szabadid s és sportfelszerelések
Napozóágyak, napozólámpák és hasonló napozáshoz
használt felszerelések:
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycs vel:
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycs vel legfeljebb
100 cm cs hosszúsággal
Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycs vel
Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések
napozáshoz
Villanyvonat, vágány, jelz lámpa és más tartozékai;
csökkentett méret "méretarányos" összeszerelhet modell
készletben, m köd is
Beépített motorral m köd
más játék és modell
anyagból
Beépített motorral m köd más játék és modell más
anyagból
Tévéhez kapcsolható videojáték
Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal
vagy más fizet eszközökkel m köd más játék, a
tekepálya-felszerelés kivételével
Elektromos autóverseny-készlet, verseny jelleg

8461*

8465*

8462*

8463*
ex 8467*

8543 70

51

8543 70
8543 70

55
59

9503 00

30

9503 00

75

9503 00

79

9504 10
9504 30

00

9504 90
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Ellen rz és vezérl eszközök
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Mérleg, vizsgáló és ellen rz mérleg is (az 50 mg vagy
ennél nagyobb érzékenység mérleg kivételével) beleértve
a súllyal m ködtetett számláló vagy ellen rz mérleget is;
súly mindenfajta mérleghez, (valamint a 8423 10 vtsz.
szám alá tartozó termékek kivételével)
Gépjárm höz használt riasztóberendezés
Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelz berendezés (pl.
cseng , sziréna jelz tábla, betörést vagy tüzet jelz
riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó
kivételével
Adagoló automaták
Bankjegykiadó automata
Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel
vagy ital árusítására), beleértve a pénzváltó gépet is:
Automata italárusító gép beépített melegít - vagy
készülékkel
Más
elárusító
automata
beépített
melegít -,
készülékkel
Rádiótelefon készülék
Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték
hálózatokhoz való távbeszél k
Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vev készülék
Hordozható személyi hívó
Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vev készülék

nélküli

II. M anyag (bevásárló-reklám) táska
M anyag zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is) (az
eladási helyen történ megtöltésre tervezett és szánt zsák és
zacskó, valamint az eladás helyén eladott, megtöltött vagy
ott történ megtöltésre tervezett és szánt eldobható zsák és
zacskó, amennyiben csomagolási funkciót lát el)
etilénpolimerekb l
M anyag zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is) (az
eladási helyen történ megtöltésre tervezett és szánt zsák és
zacskó, valamint az eladás helyén eladott, megtöltött vagy
ott történ megtöltésre tervezett és szánt eldobható zsák és
zacskó, amennyiben csomagolási funkciót lát el) más
anyagból

ex 8423*

8512 30
ex 8531

10

8472 90

30

8476 21

00

8476 81

00

8517 12

00

8517 69
8517 69

31
39

ex 3923 21

00

ex 3923 29

A termékdíjköteles csomagolás és kereskedelmi csomagolás:
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Csomagolás fogalma
Kt. 20. §. (o) pontja,
o) csomagolás: a külön jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet termékek, áruk
beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk
érdekében használnak; a Cskr. 2. § (1)-(2) bekezdés határozza meg.
Cskr. 2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) csomagolás
aa) valamennyi olyan termék, amelyet a termel , a felhasználó vagy a fogyasztó áruk (a
nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és
bemutatására használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos terméket,
ab) az aa) pontban meghatározottaknak - a csomagolás által biztosított egyéb funkciók sérelme
nélkül - megfelel tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék
tárolásához, eltartásához vagy meg rzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és annak
egyes elemeit együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,
ac) az eladási helyen történ megtöltésre tervezett és szánt, illetve az eladási helyen eladott vagy
megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,
ad) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó
kiegészít elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részei, és az elemeket együttes
fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, a csomagolásba beépül egyéb összetev ket és
kiegészít elemek azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették;
(2) A csomagolás lehet
a) a fogyasztói (els dleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végs felhasználó
vagy fogyasztó számára a vásárláskor, illetve a védend termékkel közvetlenül érintkezik;
b) gy jt - (másodlagos) csomagolás az, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési
egységet foglal össze, a végs
felhasználó vagy fogyasztó részére történ értékesítést l függetlenül, vagy a fogyasztói
csomagolástól elkülöníthet anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná;
c) szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gy jt csomagolás kezelését és
szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történ károsodás elkerülését el segít
csomagolás.
A csomagoláson belüli Kereskedelmi Csomagolás fogalmát a Kt. 20. § zs) pontja határozza meg.
zs) kereskedelmi csomagolás: alkoholtermék, sör, bor, köztes alkoholtermék, üdít ital, szörp,
ásványvíz, kristályvíz, szikvíz, valamint az ivóvíz - a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének a)
pontja szerinti - csomagolása, továbbá a m anyag (bevásárló-reklám) táskák;
Az újrahasználhatóság feltételeként elérend visszagy jtési arány
Újrahasználható termékdíjköteles termék esetében az általánosan teljesítend (csomagolás
összetev je esetén adott anyagfajtájú és típusú) visszagy jtési arányszám 60 százalék az alábbi
táblázatban szerepl egyes csomagolás típusokra vonatkozó kivételekkel:
Csomagolás anyaga
Kitöltési útmutató 1.0a verzió
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Fém
anyag
Fa
*M anyag nehézfém
tartalommal

Raklap/Láda/Rekesz
Raklap/Láda/Rekesz
Raklap/Láda/Rekesz

arány
(V, %)
70
70
70

Raklap/Láda/Rekesz

90

*A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.
(V.5.) Kormányrendelet 3. §. paragrafus (6) bekezdés d) pont alapján a 0,01 tömegszázalékot
meghaladó /ólom, kadmium, higany, króm (VI) / nehézfém tartalom esetén.
V = A kötelezett által forgalomba hozott újrahasználható (csomagolás összetev je esetén adott
anyagfajtájú és típusú) termékdíjköteles termék és újrahasználatra visszafogadott termék
mennyiségének százalékban kifejezett arányszáma.”
.
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