
 

A megfelelő rész aláhúzandó!!!! 

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

módosításáról szóló 2017. évi CXXXI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.                                                                                                                              

(3. § (10) bekezdés: 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. 
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) 2020. 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 /3. §  (9) bekezdés f) pont fa) alpont/, vagy 

 

 c) közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében adja ki /3. § (9) 

bekezdés f) pont fb) alpont/. 

 

➢ 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, ………………………………. 2020. év . ………………hó………. nap  

 

 

 

 

    …………………………………………………………..  

                 Megrendelő aláírása  

                  P.H.  


