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KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2016. 
I. NEGYEDÉVES BEVALLÁS, VÁLTOZÁSOK, 

AKTUALITÁSOK, ELMÉLET, GYAKORLAT, ELLENŐRZÉS 

Előadóink: 
 

Fekete Balázs 
vezető szakértő, 
GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. 
 
Debreczeni László 
nyugalmazott igazgató, NAV 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. február 2. kedd  
9 -16 óráig. Regisztráció 8.30 órától. 
 
Hotel Tulip Inn Millennium ***  
(1089 Budapest, Üllői út 94-98.)  
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 
2 800 Ft + áfa /fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza az 
étkezés költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát 
megbontjuk felnőttoktatásra és 
étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el 
a rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-
2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  
Ajánló: 

2016. januártól jelentős változások léptek életbe a 
környezetvédelmi termékdíjas szabályozásban! A kötelezettségek és 
a feladatok ismerete mellett nélkülözhetetlen az átgondolt, biztos 
alapokon nyugvó belső nyilvántartások kialakítása, amelyből 
megállapítható és alátámasztható a negyedéves termékdíj-fizetési 
kötelezettség. Szerezze meg szakértőinktől a tudást, hogy az Ön 
nyilvántartása, és negyedéves bevallása is tökéletes lehessen! A NAV 
nagy hangsúlyt fektet a termékdíjfizetés ellenőrzésére, ebből 
következően komoly a mulasztásokkal kapcsolatos bírság kockázata. 
Jöjjön el konferenciánkra, és kerülje el a bírságot! 
 

Legfontosabb változások: 

Könnyítik az egyéni hulladékkezelést választóknak a termékdíj-
kötelezettség teljesítését ▪  Az eddigi negyedéves bevallási és 
fizetési kötelezettséget évente egyszeri előleg-bevallási és -
megfizetési, majd a tárgyévet követően éves elszámolási 
kötelezettség váltja fel. ▪ Megnyílik az átalánydíj-fizetés lehetősége 
a gépjárműgyártók és forgalmazók számára. ▪ Átláthatóbbá válik a 
szankciórendszer ▪ Új fogalmak, a termékdíjköteles termékek 
meghatározását segítő új definíciók, pontosítások ▪ A forgalomba 
hozatal definíciójának kiegészítése ▪ Nemcsak a hazai, hanem a 
külföldi gazdálkodóknak is termékdíjat kell fizetniük, ha díjköteles 
terméket online értékesítés útján magyarországi vevőnek adnak el. ▪ 
A törvényjavaslat tartalmaz a jogértelmezést elősegítő 
szövegpontosításokat is. 

JELENTKEZÉS       „Környezetvédelmi termékdíj”     2016. 02. 02. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: 
szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu ▪  

  
Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
 

 Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  
 
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

Ebédet kérek:    �                     Vegetáriánus menüt kérek: � 
 
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
Kelt: 2016. .......................    P. H.           ....................................... 

 


