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TERMÉKDÍJ KEZELÉSE A
SZÁMLÁZÁS-HÁZIPÉNZTÁR PROGRAMBAN
A 2012-ben életbe lépő új termékdíjas szabályozás miatt módosítottuk a
programunkat. E tájékoztató a programban való kezelést foglalja össze.
1. Termékdíj táblázat nyomtatása
A termékdíj kezeléséhez szükséges táblázat
számlázáskor minden esetben megjelenik
számlázáskor, ha a Beállítások – Számlázás
menüpontban
a
„Termékdíj
táblázat
kinyomtatása” kérdésre igent (I) válaszolt.
Ha itt nemet (N) állított be, akkor a táblázat
számlázáskor csak abban az esetben jelenik
meg, ha a terméknél a termékdíj típusához
„csomagolószer vagy reklámhordozó papír”
lett beállítva (lásd 3. pont).

2. Termékdíjas termékek
A Törzsadatok – Termékdíjas termékek menüpontban rögzíthetők a KT illetve a CsK
kódok.
A CsK (Csomagolószer Katalógus) kódokat a 343/2011. Korm. rendelet 1. számú
mellékletének A) cím II. szakasza, a KT (Környezetvédelmi Termékdíj) kódokat a B)
cím tartalmazza.

Kitöltendő mezők:
CsK/KT kód: kormányrendelet melléklete szerint.
Megnevezés: termékdíjas termék megnevezése, mely megjelenik a termékdíjas
táblázatban a számlán.
Termékdíj (Ft/kg): a 2011. évi LXXXV. törvény 2. számú melléklete szerinti
termékdíjtétel (pl. reklámhordozó papír esetén 64 Ft/kg).
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Termékdíj típusa:
1. csomagolószer,
2. reklámhordozó papír,
3. egyéb (akkumulátor,
elektronikai berendezés).

gumiabroncs,

egyéb

kőolajtermék,

2. oldal

elektromos,

3. Termék
A számlázandó termékek törzsadatában megadható, hogy környezetvédelmi
termékdíjköteles-e.
Ha igenre (I) állítjuk, akkor egy táblázat nyílik ki, ahol megadhatók a termékhez
kapcsolódó termékdíjas adatok.
- CsK/KT kód: F1-gyel behívható a termékdíjas termékek törzsadat
- Megnevezés: a CsK/KT kódhoz kapcsolódó megnevezés. Módosítani a CsK/KT kód
törzsadatában lehet.
- Mennyiség (kg/me): az adott termék hány kg termékdíjas terméket tartalmaz
(pl. egy doboz 0,15 kg). Egy termékhez több tétel is megadható.
- Termékdíj típusa értékesítéskor:
a) csomagolószer vagy reklámhordozó papír
b) csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer

Bevételezésre vonatkozó kérdésnél választani lehet, hogy a termékdíj a céget
terheli, vagy más volt a kötelezett, és a termékdíj már megfizetésre került.
4. Vevő törzsadata
A vevő törzsadatában jelölhető, hogy a termékdíj-kötelezettséget átvállalja vagy
nyilatkozatot tesz.

Ha „A vevő átvállalja a termékdíj kötelezettséget?” kérdésre igent válaszolunk és
a Mentés gombra kattintunk, akkor egy táblázatban jelölhetjük, hogy milyen
módon történik az átvállalás, nyilatkozattétel.
A táblázatban megadható a partner VPID-száma. Ez nyilatkozat esetén kötelező,
mert a termékdíjas bevalláson a partner VPID-számát is jelenteni kell. Átvállalási
szerződés esetén a szerződésnek tartalmaznia kell, de a nyilvántartáshoz nem
szükséges.

F O RI N T - S of t Kf t.

T er m é k díj k e ze l és e a Szá ml áz ás - h áz i p én zt ár pr o gr am ba n

3. oldal
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Átvállalás formája:
1. Eseti nyilatkozat alapján történő átvállalás
2. Időszakra vonatkozó nyilatkozat alapján történő átvállalás
3. Szerződés alapján történő átvállalás
Jogszabályi háttér:
Az 1-2. pontot akkor kell jelölni, ha a Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerint a kötelezett
első vevője nyilatkozik, hogy az alábbi feltételek közül valamelyik fennáll:
- a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és termékdíj-átalány
fizetésre jogosult (mg-i termelő);
- a csomagolószert csomagolás előállítására újrahasználható csomagolóeszközként
használja fel;
- egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására
használja fel.
Az eseti nyilatkozat egy adott értékesítésre vonatkozik. Az időszakra vonatkozó
nyilatkozat esetén az iktatószámot ki kell tölteni, mert a rendelet szerinti
kötelező szövegnek ez része.
A szerződéses átvállalás a Ktdt. 14. § (5) bekezdésében felsorolt esetekben
lehetséges. A számlán kötelező feltüntetni az átvállalás jogcímének megfelelő
hivatkozást. Az átvállalás jogcímei a következők lehetnek:
a) első belföldi vevő a termékdíjköteles termék min. 60%-át külföldre értékesíti
b) bérgyártó
c) mg-i termelői szerveződésen keresztül történő értékesítés
d) csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a
csomagolószerből
e) csomagolóanyag esetén az első belföldi vevő csomagolóeszköz előállítására
használja fel.
5. Számlázás, számlára kerülő szöveg
A számlára kerülő termékek törzsadata és a vevő törzsadata alapján a számla
mentése után a program kitölti a termékdíjas táblázatot, mely szerkeszthető.
(Pl. vevő törzsadatában eseti nyilatkozat van jelölve, de az adott értékesítésnél
nem nyilatkozott.)
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4. oldal

A képernyő felső részén az átvállalásra vonatkozó információk adhatók meg.
Az 1. táblázat a csomagolószer, reklámhordozó papír termékdíjára vonatkozó
adatokat tartalmazza termékenkénti bontásban. A táblázat a termék törzsadata
alapján kerül kitöltésre és nem szerkeszthető. Választható, hogy a táblázat a
számlán megjelenjen-e.
A 2. táblázatban a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer adatait
kell megadni, ha a termékdíj-kötelezettség az eladót terheli. (Pl. saját gyártású
csomagolószerbe csomagoljuk a termékünket vagy a csomagolásra átvállaltuk a
termékdíjat, így mi váltunk kötelezetté.)
Ha ennek termékdíja nem az eladót terheli, akkor a táblázatot nem kell kitölteni.
A 2. táblázat kitöltése esetén a számlára „A csomagolás termékdíj-kötelezettség
az eladót terheli.” szöveg kerül. A táblázat nem jelenik meg a számlán.

A program az átvállalásra vonatkozó információk és a táblázatok kitöltése alapján
kitölti a számlára kerülő szöveg részt. A szöveg szerkeszthető, illetve választható,
hogy megjelenjen-e a számlán.
Baja, 2012. január 16.
Tisztelettel:
FORINT-Soft Kft.

