Új termékdíjas termékkör 2015-től: Irodai papír
A termékdíj törvény hatálya alá tartozó termékáramok 2015. január 1-től kiegészülnek. Az egyik új
termékáram az irodai papírok.
Az irodai papírok után 2015. január 1-től az első belföldi forgalomba hozónak vagy saját célú felhasználónak
termékdíjat kell fizetnie.
A termékdíj mértéke 19 Ft/kg. Azon belföldi forgalmazó, akinek más termékáramban nincs kötelezettsége (ez
nehezen képzelhető el, hiszen csomagolószer termékdíjas kötelezettsége biztosan lesz) és évente 400 kg-nál
nagyobb mennyiségű irodai papírnak minősülő terméket nem hoz forgalomba, az választhatja az
átalányfizetés lehetőségét. Az irodai papír átalány fizetés választásával évente egyszeri bevallást kell
benyújtani és 4000 Ft/év termékdíjat kell megfizetni.
Milyen termékek tartoznak az irodai papírok termékáramba? A termék meghatározáshoz két alapvető dolgot
kell ismernünk. Egyrészt az irodai papír fogalmát kell alapul venni, amely szerint az irodai papír információ
hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas
írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra.
A törvény 1. számú melléklete, meghatározza azon vámtarifaszámú papír termékeket, amelyek szóba
jöhetnek. Természetesen a vámtarifaszámok előtt ott vannak az ex (kivételt) jelentő meghatározás, így az
alább felsorolásra kerülő vámtarifaszámokhoz tartozó termékek közül csak az lesz termékdíj köteles, amelyek
a fogalom meghatározásnak is megfelelnek.
Ide tartozik
 a 4802 vámtarifaszámhoz tartozó termékek közül a nem bevont papír vagy karton írásra, nyomtatásra
vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben, bármilyen méretben végfelhasználó számára
kiszerelve. Nem tartozik a termékdíjas termékek közé a könyv alappapír.
 a 4810 vámtarifaszámhoz tartozó termékek közül azon papír vagy karton termékek, amelyek egyik vagy
mindkét oldalukon kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonásra kerültek – más bevonat nélkül - ,
továbbá felületük színezett, díszített vagy nyomtatott, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet)
alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra végfelhasználó számára
kiszerelve. Nem tartozik a termékdíjas termékek közé a könyv alappapír.

 a 4820 vámtarifaszámhoz tartozó termékek közül a regiszter , a jegyzetfüzet (notesz), írótömb,napló és
hasonló termékek, az írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító,
sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból, album
minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból. Nem tartoznak az irodai papírok közé a
felsorolt termékek közül azon termékek, amelyek reklámhordozó papírnak minősülnek.
A fentiekben leírt termék felsorolásnak fontos eleme, hogy csak a végfelhasználó számára kiszerelt formában
minősül irodai papírnak a termék. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert a 4802 vámtarifaszámú termékek,
illetve a 4810 vámtarifaszámú termékek csomagolószernek is, a 4810 vámtarifaszámú termék akár
reklámhordozó papírnak is minősülhet.
A jogszabály értelmezése és főként a termékdíj kötelezettjének meghatározása szempontjából döntő
jelentőségű, hogy a nyomda a vámtarifa meghatározás szerinti végfelhasználó-e? Ahogy ez a korábbi
termékdíjas szabályozásnál is előfordult, erre a kérdésre jelenleg a NAV szakemberei sem tudnak egyértelmű
választ adni. Van olyan értelmezés, amely szerint a nyomda nem lehet ilyen, hiszen jellemző tevékenysége a
megvásárolt papír feldolgozása, vagyis a papír alapanyag, amelyből nyomdai termék készül. Egy másik
értelmezés szerint azonban már a nyomda is köteles megfizetni az irodai papír termékdíját. Vélhetően erre a
kérdésre az összes vonatkozó jogszabály végleges szövegének megjelenése után lehet választ adni.

Ugyancsak kétséges, hogy mi a helyzet a reklámhordozó papírok – amelyek ténylegesen kész nyomdai
termékek – termékdíjával. Vagyis mindkét termékdíjat meg kell-e fizetni, vagy csak a végtermék termékdíja
lesz fizetési kötelezettség.
A termék termékdíjas termék áram meghatározása az átvállalás intézmény szempontjából is lényeges, hiszen
a csomagolószernek minősülő termékek esetében a változatlan állapotban és formában tovább értékesítő
kereskedő átvállalhatja a termékdíjas kötelezettséget, míg az irodai papírok vagy reklámhordozó papírok
esetében ez az átvállalási lehetőség nem adott.
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A fenti anyagból is jól látható, hogy az új törvény több, alapvető jelentőségű kérdést vet fel, amelyre még
a szakemberek sem tudnak választ adni. Szövetségünk viszont jövőre vissza fog térni a témához és
igyekszünk tagjainkat tájékoztatni a kialakult hivatalos álláspontról. Addig is várjuk kérdéseiket és
észrevételeiket a témában a fedprint@fedprint.hu email címre.
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