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Változások a termékdíj
szabályozás terén 2017.
január 1-jétől

Changes to
environmental
protection product fee
regulations from
1 January 2017

A 2017-es év számos változást tartogat a
gazdálkodók számára a különböző
adótörvények vonatkozásában, és ez alól - bár
nem a salátatörvény részeként, hanem önálló
módosítás formájában látott napvilágot – a
környezetvédelmi termékdíj szabályozása sem
képez kivételt. 2016. december 5-én ennek
megfelelően került kihirdetésre a Magyar
Közlöny 2016. évi 191. számában a 2016. évi
CXXXIX. törvény, mely a környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
(„Termékdíj tv.’) 2017. január 1-jétől
bevezetésre kerülő rendelkezéseit foglalja
magába.

Economic operators can expect several changes
to tax laws from 2017, including changes to the
environmental protection product fee. These
changes, however, will be introduced as a
standalone amendment, rather than as part of
the “omnibus” amending regulations.
Accordingly, on 5 December 2016, Act CXXXIX
of 2016 was published in Issue No. 191/2016 of
Magyar Közlöny (the official gazette of the
Hungarian State), which includes the amended
provisions of Act LXXXV of 2011 on the
Environmental Protection Product Fee
(“Product Fee Act”) effective from 1 January
2017.

A Termékdíj tv. változásai között említést
érdemel a gépjármű átalánydíj kiterjesztése, a
láncügyletek szabályainak pontosítása, a
reklámhordozó papírok utáni termékdíjkötelezettség keletkezésében bekövetkező
változás és az egyéni hulladékkezelés
egyszerűsödése. Ugyancsak kiemelhető a
hajlékony falú hűtőtáskák kikerülése a
műanyag bevásárló reklámtáska
termékkategóriából vagy a belföldön
hulladékká vált termék újrahasznosításából
keletkezett (termékdíj-köteles) termék
termékdíj-fizetési kötelezettség alól történő
kikerülése. A következőkben mindezen
változásokat vesszük górcső alá.

Notable changes to the Product Fee Act:
extension of the scope of the flat fee imposed
on motor vehicles; clarifications to the rules on
chain transactions; changes to the fee payment
obligation for paper-based advertising
materials; and simplifications to the rules on
individual waste management. Other changes
include removing flexible cooler bags from the
product category of plastic shopping bags, and
abolishing the obligation to pay the product fee
on goods recycled from products subject to the
product fee that have become waste in
Hungary. Below is a summary of the key
changes mentioned above.

A gépjármű átalánydíj kiterjesztése
következtében 2017. január 1-jétől immáron a
8702 vámtarifaszám alá tartozó autóbuszok,
valamint a 8704 vámtarifaszám alá tartozó
haszongépjárművek esetében is alkalmazható
lesz a környezetvédelmi termékdíj átalánydíjfizetés formájában történő teljesítése.

As a result of extending the scope of the flat fee
for motor vehicles, from 1 January 2017, this
type of fee payment will be applicable to buses
classified under customs tariff number 8702,
and to commercial vehicles classified under
customs tariff number 8704.
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A láncügyletek vonatkozásában a következő
pontosításokkal él a Termékdíj tv. módosítása:






Az első belföldi vevő akkor vállalhatja
át a kötelezettséget, ha az átvállalt
kötelezettséggel megvásárolt
mennyiség legalább 60%-át külföldre
értékesíti.
Csomagolószer (kivéve a csomagolást
alkotó csomagolószer) esetében
nemcsak a továbbértékesítő, de a saját
célra felhasználó első belföldi vevő is
átvállalhatja a kötelezettséget.
Készletre vételező is átvállalhatja a
termékdíj-kötelezettséget 2017. január
1-jétől.

A reklámhordozó papírt érintően a termékdíjkötelezettség keletkezésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezés szigorodik, melynek
értelmében 2017. január 1-jétől abban az
esetben is termékdíjköteles reklámhordozó
papírnak minősül az érintett termék, ha a
megrendelő nem tesz nyilatkozatot a terméket
előállító nyomda felé.
Az egyéni hulladékkezelés szabályai az
egyszerűsödés jegyében változnak. Míg eddig
az egyéni hulladékkezelés fogalma - többek
között - a végfelhasználó vevőtől történő saját
gyűjtést foglalta magába, addig a 2017. január
1-jétől alkalmazandó termékdíj szabályozás a
korábbinál jóval megengedőbb. 2017. január 1jétől nem lesz jogszabályi előírás az egyéni
hulladékkezelés esetén a termékdíjköteles
termékből keletkezett hulladék végfelhasználó
vevőtől történő begyűjtése, sem annak egyéni
hulladékkezelő által történő saját gyűjtése.
Az egyéni hulladékkezelés fogalmához
hasonlóan a műanyag bevásárló reklámtáska
meghatározása is módosul 2017. január 1jével. A hajlékony falú hűtőtáskák, melyek a
korábbi szabályozás értelmében beletartoztak
a műanyag bevásárló reklámtáska
kategóriájába, 2017. január 1-jétől kivételt
képeznek az említett termékkategória alól.
Ennek megfelelően a hajlékony falú
hűtőtáskák a továbbiakban a műanyag
csomagolószerek kategóriájába fognak
tartozni, vagyis az esetükben alkalmazandó
termékdíj tétel is jelentősen lecsökken 1900
Ft/kg-ról 57 Ft/kg-ra.

A Termékdíj tv. általános

Concerning chain transactions, the following
clarifications have been made:






The first domestic buyer may assume
the product fee liability from the party
liable to pay the product fee if at least
60% of the products are exported.
For packaging materials (excluding
materials that are part of the packaging
of goods), the first domestic buyer may
assume the product fee liability not
only in the case of resale, but also in
the case of own use.
Taxpayers adding goods to stock may
also assume the product fee liability
from 1 January 2017.

For paper-based advertising materials, the
rules on product fee payment will become more
stringent: from 1 January 2017, paper-based
advertising materials will also qualify as such if
the customer makes no declaration to the print
shop that makes the paper-based advertising
material concerned.
The rules on individual waste management will
be simplified. Previously, individual waste
management included (among others) own
waste collection from the end-customer; from 1
January 2017, the product fee-related rules will
be much more lenient. From 1 January 2017, in
the case of individual waste management, it
will no longer be required by law to collect
waste generated from products subject to the
product fee from end-customers, nor will it be
required for individual waste managers to
collect such waste on their own.
The definition of “plastic shopping bag” will
also change as of 1 January 2017. Flexible
cooler bags previously classified as plastic
shopping bags will no longer be included in this
category from 1 January 2017. They will be
reclassified under plastic packaging materials,
which means that the applicable product fee
will be significantly reduced, from HUF 1900
to HUF 57 per kg.
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Termékdíj tv. általános célkitűzéseivel
összhangban - úgymint a környezetszennyezés
és a környezeti károk csökkentése, a
természeti erőforrásokkal való takarékos
gazdálkodás és a megújuló erőforrások
alkalmazásának ösztönzése – a 2017. január 1jével bevezetésre kerülő módosítások
keretében bővül azon esetek köre, amikor nem
keletkezik a gazdálkodóknak termékdíj-fizetési
kötelezettségük. Ilyen újonnan bevezetésre
kerülő opció, amikor a belföldi forgalomba
hozatalra kerülő, saját célra felhasznált vagy
készletre vett termékdíjköteles termék
újrahasznosítás eredményeként, egy korábban
belföldön hulladékká vált termékből került
előállításra

In accordance with the general objectives of the
Product Fee Act (i.e., reducing pollution and
environmental damage, saving natural
resources, and promoting renewable energy
sources), there will be additional cases from 1
January 2017 in which economic operators will
not be required to pay the product fee. For
example, this applies to cases in which the
goods subject to the product fee that are to be
released for circulation in Hungary, used for
own purposes or added to stock are recycled
from products that have become waste in
Hungary.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
bármilyen kérdése merülne fel, kérjük,
forduljon Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590,
e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) vagy Szük
Balázshoz (tel: +36 1 461 9173, e-mail:
balazs.szuk@hu.pwc.com).

If you have any questions regarding the above,
please contact László Deák (phone: +36 1 461
9590; e-mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) or
Balázs Szük (phone: +36 1 461 9173; e-mail:
balazs.szuk@hu.pwc.com).
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