
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) valamint a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIX. törvény. (Hatályos: 

2018.01.01-től)  
2011. évi LXXXV. törvény  (10) A reklámhordozó papír forgalomba hozatala során a (9) bekezdés f) pontja alapján a termékdíjat 

abban az esetben nem kell megfizetni, ha a kötelezett megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a (9) bekezdés f) 
pont alpontjaiban meghatározott feltétel fennállásáról. 

3. § (6) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 

meghatározottak szerint - a kötelezett vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy 
a) a csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás előállítására használja fel, 

c) a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot  

ca) mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy 
cb) más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként)használja fel,vagy 

g) az irodai papírt ISBN-számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN-azonosítószámmal rendelkező 

időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel. 
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el, egyébként a kötelezett 

ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni. 

 

 

 

Eseti Nyilatkozat 
 

 

 
Alulírott …................................................, a ……………………..……………..............Kft. (székhely: 

…..........................................................adószám:..........................., cg.sz.:..............................)  

képviselője ezúton nyilatkozom, a…….….......... számú számlán …......... tételsorok alatt feltüntetett 

termékeket a Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontjában ca) alpontjában foglaltak szerint használom fel. 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2018 ………………………. 

 

 

 

P. H. 

................................................... 

        cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 

törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXXIX. törvény. (Hatályos: 2018.01.01-től)  

2011. évi LXXXV. törvény  (10) A reklámhordozó papír forgalomba hozatala során a (9) bekezdés f) pontja alapján a termékdíjat abban az esetben nem 

kell megfizetni, ha a kötelezett megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a (9) bekezdés f) pont alpontjaiban meghatározott feltétel 

fennállásáról. 

(11) Ha a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek a (10) 

bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 

megrendelt áru a (9) bekezdés f) pont fb) alpontjában 

Amennyiben a megrendelés nem termékdíjköteles reklámhordozó papír előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, hogy a megrendelt 

áru a 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A 

valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik. 

(1b) Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni. 

 

NYILATKOZAT  
 

 
Alulírott …..............................., a …...................................... Kft. (cím:............................. ...................................., 

VPID szám:........................ adószám....................................., cg.sz.:............................ ........) képviselője ezúton 

nyilatkozom, hogy a Keskeny és Társai 2001 Kft-től (1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. adószám: 

12744965-2-42, cg.sz:01-09-701381, VPID: HU0004010328)  2018. évben megrendelt, nyomdai 

szolgáltatás keretében előállított:  …………………………………………. 

 

 A reklámhordozó papír fogalmába tartozik (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról 

és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes 

számai, egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a 

nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, 

a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az 

egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az ISBN-számmal 

ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet), és 

 

 a) a teljes nyomtatott felületére vetítve több mint 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére 

szolgál, vagy 

 

 b) a teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére 

szolgál, vagy 

 

 c) közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében adja ki. 

 

 Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába, mert  
 

 d) nem tartalmaz gazdasági reklámot, 

 

 e) nem minősül a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által 

meghatározott alábbi sajtótermékek, egyéb nyomtatott anyagok egyikének sem: időszaki lap 

egyes számai, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép, nyomtatott képeslap, üdvözlő- 

és más hasonló kártya, nyomtatott naptár, nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, 

reklámposzter és hasonlók, röplap, egyéb szöveges kiadvány, 

 

 f) ISBN-számmal ellátott könyv, 

 

 g) tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv 

 

 

Kelt, ………………………………. 2018. év . ………………hó………. nap  

 

 

 

 

    …………………………………………………………..  

                 Megrendelő aláírása  

                  P.H.  


