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Újrahasználható csomagolások: többszörös
termékdíjfizetés?

Multiple packaging: multiple imposition of the
environmental protection product fee?
Jelen hírlevelünkben szeretnénk felhívni a
figyelmüket az újrahasználható csomagolások
termékdíjának bevallása és bejelentése kapcsán
felmerülő problémákra.

This issue of our Tax and Legal Alert concerns
potential problems connected with the product fee
related registration and reporting of reusable



Jelen hírlevelünkben szeretnénk felhívni

a figyelmüket az újrahasználható

csomagolások termékdíjának bevallása

és bejelentése kapcsán felmerülő

problémákra.

Tapasztalataink szerint számos cégnél

problémát jelent az újrahasználható

csomagolások (pl. többutas raklapok,

ládák) esetében a környezetvédelmi

termékdíj-kötelezettség megfelelő

teljesítése.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló

jogszabályok alapján az újrahasználható

csomagolások után csak egyszer kell

megfizetni a termékdíjat, amennyiben az

adózó bejelentette azokat a

vámhatósághoz. Ez azt is jelenti, hogy a

be nem jelentett, többször felhasznált

újrahasználható csomagolások után azok

minden egyes felhasználásakor

termékdíj-fizetési kötelezettség

keletkezett, és ha a cég nem fizette meg

a többszörös termékdíjat, akkor

termékdíjhiányt állapíthat meg a

vámhatóság.

A vámhatóság közelmúltban kiadott

állásfoglalásai szerint lehetőség van a

bejelentés utólagos teljesítésére,

ugyanakkor a legutolsó álláspont szerint

csak a 2008. január 1-jét követő

időszakra.

This issue of our Tax and Legal Alert

concerns potential problems connected

with the product fee related registration

and reporting of reusable packaging.

In our experience, many companies are

facing difficulties in complying with the

environmental product fee payment

obligation concerning reusable packaging

(e.g. returnable pallets and crates).

Under the relevant regulations, the

product fee only has to be paid once on

reusable packaging, provided that the

taxpayer in question has registered it with

the Customs Authority. This also means

that reusable packaging that has not

been registered with the Customs

Authority will be subject to the product

fee on each successive use. If the

company that uses the packaging fails to

pay the product fee on any occasion

when it is due, the Customs Authority

may establish a product fee shortfall.

In accordance with rulings issued

recently by the Customs Authority,

taxpayers may comply with the

registration obligation retroactively;

however, this is now only possible for the

period after 1 January 2008.
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information contained in this publication without obtaining
specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or
completeness of the information contained in this publication,
and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers
Kft. and Réti, Antall és Madl Landwell Law Firm, its members,
employees and agents do not accept or assume any liability,
responsibility or duty of care for any consequences of you or
anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the
information contained in this publication or for any decision
based on it.

If you no longer wish to receive Tax & Legal Alert, please
write to the following e-mail address: tax.alert@hu.pwc.com

© 2010 PricewaterhouseCoopers Kft. All rights reserved.
“PricewaterhouseCoopers” refers to the Hungarian firm of
PricewaterhouseCoopers Kft. or, as the context requires,
the network of member firms of PricewaterhouseCoopers
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independent legal entity.

Az adókockázat miatt fontos, hogy az

érintett cégek megtegyék a szükséges

lépéseket. Meg kell vizsgálniuk a

2008. január 1-jét követő időszakra az

utólagos bejelentés lehetőségét, illetve a

2008. január 1. előtti időszakra fel kell

mérniük a lehetőségeket a probléma

lehető legjobb megoldása érdekében.

Természetesen készséggel nyújtunk

segítséget Önöknek ebben a kérdésben

is.

Amennyiben kérdése, észrevétele van,

kérjük, forduljon Deák Lászlóhoz

(tel: +36 1 461 9590, e-mail:

laszlo.deak@hu.pwc.com) vagy Szük

Balázshoz (tel: +36 1 461 9473, e-mail:

balazs.szuk@hu.pwc.com).

Affected companies should take

measures that they deem necessar

avoid or mitigate the tax risks invo

For example, they should cons

retroactive registration for the pe

after 1 January 2008 and find way

resolve any outstanding issues for

period before that date. If you require

assistance in this matter, we will be

to be of service.

If you have any questions or comme

please contact László Deák (ph

+36 1 461 9590; e-

laszlo.deak@hu.pwc.com) or Ba

Szük (phone: +36 1 461 9473; e-

balazs.szuk@hu.pwc.com).
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