
Nyilatkozat ‐ 2011. évi LXXXV. törvény 

a környezetvédelmi termékdíjról - 2018. 01.01.-től hatályos 

rendelkezése alapján 
/ kérjük a megfelelő nyilatkozati pont jelölését / 

3. § (9) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett

Alulírott……………………………….....,minta(z)……………………...……………………………………….….cég, 

(székhely:............................................................…………..........................................................................., 

adószám:..................................................) törvényes képviselője, vagy bélyegző használatra jogosult 

meghatalmazott képviselője nyilatkozom, hogy a Prime Rate Kft.‐nél megrendelt, …………………….. 

….…………….……….…. nevű (ajánlatszám hivatkozás:…………….…………….) nyomdatermék tekintetében 

a Társaságunk 

F) OLYAN REKLÁMHORDOZÓ PAPÍRT HOZ BELFÖLDÖN FORGALOMBA, HASZNÁL FEL SAJÁT CÉLRA 
VAGY VESZ KÉSZLETRE,  *kérjük a megfelelő pontot jelölni

*fa.) amely teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére    
szolgál,  vagy

*fb.) amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki.

Ktdt. 2.§ 26. pont: reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

törvény által meghatározott 

a) sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai,

b) 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;

Ktdt. 3. § (7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el, egyébként a

kötelezett ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni.

(8) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti nyilatkozó nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el vagy ezt nem tudja

igazolni, a termékdíjköteles termék termékdíját és a termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5. § (1) bekezdésben

meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot a nyilatkozó köteles megfizetni

Ktdt. 3.§

(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

meghatározott feltételeknek megfelel.

(12) A (10) bekezdés szerinti megrendelő kötelezettnek minősül, ha nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el, és a

termékdíjköteles termék termékdíját, valamint a termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5. § (1) bekezdésben

meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot fizeti meg, egyebekben a kötelezett ellenőrzésére vonatkozó

szabályokat kell rá alkalmazni.

Kelt: …………………………………………………. 

……………………………………………………… 

Nyilatkozattevő képviselő/ 

bélyegző használatra meghatalmazott képviselője 

(Jelen nyilatkozatot szíveskedjen géppel vagy kézzel kitölteni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni 

részünkre emailben, vagy postázva) 


