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From 1 January 2012 the rules regarding the environmental product charge has 

been significantly changed. On the basis of the new law (Act LXXXV. 2011 and 

the Government Decree nr. 343/2011) significant changes has been introduced in 

the regulation. 

 

The main changes are as follows: 

1. Subject of the fee 

The main categories have remained unchanged, so the following items are 

subject to environmental product charge: accumulators, packaging materials, 

other lubricants, electronic equipments, tires, marketing materials. 

Based on the new regulations, the packaging material, which is indirectly used for 

packaging purposes should also be qualified as subject to the environmental 

product charge.   

2. Persons, liable to pay the fee 

Based on the new regulations the first Hungarian distributor/first Hungarian utiliser 

should pay the fee. In respect of lubricants the first Hungarian purchaser or first 

Hungarian utiliser should pay the fee. It is possible that the first /second 

Hungarian purchaser (on the basis of a separate agreement) should pay the fee 

on the basis of a separate agreement.  

It is important to note that the agreement should be approved by the Tax 

Authority. 

3. Administrative, invoicing requirements 

It is important to note that there are administrative related liabilities which should 

be fulfilled in respect of the environmental product charge. These liabilities are as 

follows:  

-the entity subject to the liability should register itself at the Tax Authority within 15 

days from the start date of the activity 

-the entity should prepare a summary, which is the basis of the tax returns 

- tax returns should be prepared and the tax should be paid on quarterly basis 

-in certain cases the entity should indicate the fact of the fee payment on the 

respective invoice 

-if certain cases it is possible to pay fix amount on quarterly basis (if the volume of 

the aforementioned products is low).  
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4. Changes in the volume of the fees 

The volume of the product charge has been changed, bases on the amended 

Annex of the law. 

 

5. Penalties 

Significant penalties (which can arrange 100% of the charge) should be charged 

by the Tax Authority if the payment is not done by the entity. Furthermore default 

penalty and late payment penalty should also be charged. 
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 2012. Január 1-től a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok 

jelentősen megváltoztak. Az új szabályozás szerint (2011. évi LXXXV. Törvény és 

a 343/2011 Kormányrendelet) az alábbi fontosabb változások kerültek 

bemutatásra: 

1. Termékdíj kötelezettség tárgya (tárgyi hatály) 

Az alapvető kategóriák változatlanok maradtak, tehát továbbra is akkumulátorok, 

csomagolás, kőolajtermékek, elektromos és gépipari berendezések, 

gumiabroncsok és reklámhordozó papírok után kell megfizetni a termékdíjat. 

Változás ebből a szempontból abban van, hogy a csomagolási termékdíj hatálya 

alá tartoznak azok az anyagok is, amelyek a csomagolás anyagának 

részét/összetevőjét képezik. 

2. Termékdíj alanya (személyi hatály) 

 

Alapvető változás, hogy az új szabályozás szerint a termékdíj köteles termék első 

belföldi forgalomba hozója illetve első belföldi felhasználója köteles megfizetni a 

termékdíjat.  Egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi vevő vagy első belföldi 

felhasználó fizeti meg a díjat. Arra van lehetőség, hogy az első/második belföldi 

vevő fizesse meg a termékdíjat külön megállapodás alapján. Fontos tudni, hogy 

ebben az esetben a megállapodást az Adóhatóságnak jóvá kell hagynia. 

3. Adminisztrációs, számlázással kapcsolatos követelmények 

Fontos tudni, hogy a termékdíj fizetési kötelezettséggel együtt adminisztrációs 

kötelezettségeknek is eleget kell tenni. Ezek a kötelezettségek az alábbiak: 

- a termékdíj kötelezettség alanyának regisztrálnia kell magát az Adóhatóságnál a 

termékdíj köteles tevékenység megkezdését követő 15 napon belül 

-  az adóalanynak a termékdíjhoz kapcsolódóan naprakész nyilvántartást kell 

vezetnie 

- az adóbevallásokat negyedévente el kell készíteni és a termékdíj fizetésnek is 

negyedévente eleget kell tenni 

- bizonyos esetekben a termékdíj fizetés tényét és összegét a számlán fel kell 

tüntetni 

- némely esetben van arra is lehetőség, hogy a termékdíj fizetési kötelezettség 

átalánydíjas alapon teljesítsék negyedévente (jellemzően abban az esetben ha a 

termék mennyisége alacsony). 
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 4.  Változás a termékdíj mértékében 

A termékdíj kötelezettség összege megváltozott a jogszabály mellékletében 

bemutatott mértékek alapján. 

 

5.  Bírság 

Amennyiben a termékdíj fizetési kötelezettséget az adó alanya nem teljesíti, 

jelentős, az adóhiány 100%-ig terjedő bírságot is kivethet az Adóhatóság. 

Továbbá mulasztási bírság illetve késedelmi pótlék kiszabására is sor kerülhet. 
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