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Kedves Kollégák!
Egy speciális problémára kívánom felhívni azoknak a kollégáimnak a figyelmét, akik éltek vagy a
későbbiekben élni fognak a sorszám-igénylés lehetőségével és saját kivitelezésben készült Kisállat
Egészségügyi Könyvet gyártatnak, vagyis nem a Magyar Állatorvosi Kamara által gyártatott Kisállat
Egészségügyi Könyveket használják.
A Kamara által gyártatott Kisállat Egészségügyi Könyvek hátoldalán egyértelműen reklám szerepel
(ennek a díjbevétele is segít abban, hogy a könyveket a jelenlegi magas minőségben, de ehhez mérten igen
kedvező áron vásárolhassátok meg). Ezért nem volt kétséges, hogy a Kamara által gyártatott könyvek után
be kell vallanunk és meg kell fizetnünk a törvény által előírt ún. környezetvédelmi termékdíjat.
Ezt a napokban a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) szakemberei által lefolytatott ellenőrzés megerősítette.
A kollégáink által saját kivitelezésben gyártatott könyvekkel összefüggésben korábban nem
gondoltunk arra, hogy ezek a könyvek is értelmezhetőek kvázi reklám-hordozó papírként (pl. a
rendelő reklámjának hordozójaként).
A Kamara főkönyvelője kérésemre készített egy kivonatot a vonatkozó jogszabályból, amelyet a jelen
levelem folytatásaként olvashattok (a Vám- és Pénzügyőrség honlapján - www.vam.hu - is
tájékozódhattok).
Nem egyértelmű a helyzet, hogy a saját kivitelezésben gyártatott könyvek - mint papír alapú
reklám-hordozók - esetében minden esetben kell-e környezetvédelmi termékdíjat bevallani és
megfizetni, de a bizonyossággal határos valószínűséggel igen a válasz.
A saját kivitelezésben gyártatott könyvek a külsejüket tekintve a lehető legváltozatosabbak (van,
amelyiken csak a kolléga neve szerepel, de van, ahol a rendelő címe, elérhetőségei, a nyitvatartási ideje,
esetleg térkép, fénykép a kollégáról, a rendelőről stb. és ezek végtelen variációja). A Kamara nem tud a
Vám- és Pénzügyőrségtől ennyi féle vagylagos esetre általános jellegű állásfoglalást kérni, hiszen
maradéktalanul fel sem tudjuk sorolni a kreatív kollégáink számtalan már meg is valósított ötletét.
Ezért kétféle megközelítést tartok járhatónak:
1.) a saját kivitelezésben gyártatott Kisállat Egészségügyi Könyvek után minden különösebb további
procedúra nélkül bevallani és megfizetni a környezetvédelmi termékdíjat. A reklámhordozó papírok
környezetvédelmi termékdíja 2010-re 26.-Ft/kg, vagyis nem jelentős összeg, de a nyilvántartása és
bevallása a könyvelőtöknek többletmunkát jelent.
2.) a könyvelőtökkel folytatott konzultáció után a konkrét saját gyártatású oltási könyvetek
mintapéldányára vonatkozóan kértek írásbeli állásfoglalást a Vám- és Pénzügyőrségtől.
Az még meg kívánom említeni, tudomásom szerint arra is van lehetőség, hogy maga a könyveiteket
elkészítő nyomda vallja be és fizesse meg a környezetvédelmi termékdíjat, de erről nyilván külön kell
megállapodnotok a kivitelezővel.
Budapest, 2010. május 19.
Jó egészséget kívánva, kollegiális üdvözlettel:
Dr. Gönczi Gábor
elnök

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) tartalmazza a termékdíj-kötelezettség szabályait.
A környezetvédelmi termékdíj az áfához hasonlóan forgalmi típusú elvonás, azonban attól eltérően egyszer beépül a
termék árába és az adóalanyon kívül a végső felhasználót terheli.
Mivel a környezetvédelmi termékdíj beépül a termék árába, ezért az árbevétel és a ráfordítások részét képezi.
A környezetvédelmi termékdíj adóztatott termékdíj, mert belföldi értékesítésnél a járulékköteles termékek
környezetvédelmi termékdíjjal növelt ellenértékére kell az áfát felszámítani.
A környezetvédelmi termékdíj nem általános jellegű elvonás, mert kizárólag a díjköteles termékekre vonatkozik.
A környezetvédelmi termékdíjat a járulékköteles termékek értékére (az áfa nélküli vételárára) kell megfizetni.
A környezetvédelmi termékdíj szektorsemleges, mert a díjkötelezettség, nem függ a tulajdon- és gazdálkodási
formáktól.
Egyfázisú elvonás, ami azt jelenti, hogy értékesítéskor vagy import esetén rakódik rá a díjköteles termékekre.
Fogalomértelmezések:

Reklámhordozó papír:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben
meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a sajtóról szóló külön törvény által
meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb
szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép, ide
nem értve a bankjegyet, az értékpapírt, az ISSN számmal rendelkező kiadványokat,
továbbá a könyvet és tankönyvet. [Kt. 20. § 20. pont.]

1. Termékdíj kötelezettség
A díjkötelezettség a díjköteles termékekre vonatkozik. Áttekintő táblázat:
Termékdíjköteles termékek
Közvetlenül szennyező termékek
egyéb kőolajtermék

Hulladékká váló termékek
gumiabroncs
csomagolóeszköz
akkumulátor
reklámhordozó papír
elektromos és elektronikai berendezés

2. Termékdíj alanyok
A termékdíjköteles termék után környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) fizet a kötelezett, vagy a
kötelezettséget átvállaló.
A) Kötelezett:
a) a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,
b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első
vevője, vagy
c) bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója. [Kt. 2. § (4) bek.]

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja
Reklámhordozó papírok termékdíjtételei
A reklámhordozó papírok után fizetendő környezetvédelmi termékdíj alapja a reklámhordozó papírok tömege [Kt.
19/C-19/D. §]. A reklámhordozó papírok termékdíjtételeit a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 8. számú
melléklete tartalmazza. E szerint a reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja 2010-re 26 Ft/kg.

A reklámhordozó papírok termékdíja alóli mentesség
Mentességi jogcímet és szabályokat a Kt. és végrehajtási rendeletei nem tartalmaznak.

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények
I. Alapadatok (Főlap)
A termékdíjfizetésre kötelezett adatai:
a) név,
b) GLN szám,
c) adószám, adóazonosító,
d) KSH törzsszám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) belföldi, külföldi bankszámlaszám,
h) kötelezett székhelye,
i) levelezési cím,
j) ügyintéző neve,
k) ügyintéző telefonszáma,
l) képviselőjének neve,
m) képviselőjének GLN száma,
n) képviselőjének VPID száma,
o) képviselőjének adószáma,
p) adatszolgáltatás típusa,
q) oldalak száma,
r) tárgyidőszak,
s) a termékdíjfizetési kötelezettség keletkeztetése
sz) keltezés, cégszerű aláírás.

2010. évben csak elektronikus úton lehet a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) felé teljesíteni a
bevallást az ügyfélkapun keresztül, negyedévenként, de havonta kell kiszámítani és a
nyilvántartását rögzíteni, mert a bevallás is így kéri.

