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                     TÉMAKÖRÖK: 

• Tarifaszámok szerepe a termékdíj 
szabályozásban 

• Áruazonosító szám szerepe, a 
vámtarifa használatának szabályai 

• Áruismeret szükségessége. Mit 
szükséges tudni a termékekről 

• Hogyan és milyen elvek mentén 
kell meghatározni egy termék 
vámtarifaszámát 

• Mit szükséges tenni, ha első látásra 
nem határozható meg a termék 
vámtarifaszáma 

• Ha eddig helytelen volt a 
vámtarifaszám, akkor mit kell és 
lehet tenni! 

• Alapanyagtól a késztermékig, 
számviteltől az adózásig. 
Számtalan részletkérdés tisztázása! 

• Csomagolószer önálló termékként, 
illetve csomagolás részeként! 

• Mit jelent a csomagolóeszköz, a 
csomagolóanyag és a csomagolási 
segédanyag a vámtarifaszám és a 
CsK kód meghatározásának 
szemszögéből! Papír, műanyag, fa, 
fém stb. alapanyagból készült 
csomagolószerek! 

• Kereskedelmi csomagolásnál az 
italokat érintő vámtarifaszám! 

• Az elektronikai berendezések, 
termékek áruosztályozása. Hogyan 
állapítható meg, hogy a termék 
tartalmaz-e elektronikai leven 
működő részeket! Alkotórész és 
tartozék ismérvei. Ipari és 
háztartási gépek, szerszámok, 
eszközök. Az elektromotortól, a 
kapcsolókig és relékig. 103 
vámtarifaszám, illetve több száz 
elektronikai termék adózása! 

 
 

• Hogyan határozható meg a 
reklámhordozó papír termékdíj-
kötelezettsége! Alapvető szabályok 
és kivételek! Prospektustól a 
szóróanyagokig! 

• Akkumulátor, gumiabroncs és 
kenőolajok, akár önálló 
termékként, akár gépek, 
berendezések részeként! 

• Egyéb műanyag termék, az egyéb 
vegyipari termék és az irodai papír 
ismérvei! 

• Hogyan változtak a 
termékdíjköteles termékek az 
elmúlt években! Mit kell  
tenni, ha visszamenőleg 
megállapításra kerül, hogy 
helytelen a vámtarifaszám. 

• Cikkszám, vámtarifaszám és KT, 
CsK kód szerepe a termékdíj-
kötelezettség teljesítésében! 

• Vámtarifaszám ellenőrzése 
gazdálkodói és hatósági oldalról! 

• Ellenőrzés!? Hogyan és milyen 
szabályok alapján történik! 

• Szankciók az ellenőrzést követően! 
• Konzultáció a résztvevők kérdései 

alapján. 
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VÁMTARIFA BESOROLÁS 
A KÖRNYEZETVÉDELMI 
TERMÉKDÍJBAN 2017. 

Előadóink: 

 
Debreczeni László termékdíj szakértő 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. január 24. kedd 
10-16 óráig. 
Regisztráció 9.30 órától. 
 
 
Hunguest Hotel Millennium *** 
Superior 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa áron! 
 
Ellátás 

Kávé, tea, reggeli sütemények 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé 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. 

 

Ajánló: 

A környezetvédelmi termékdíj nyilvántartásban és bevallásban 
érintett gazdálkodó szervezetek életében sokszor komoly gondot 
jelent a termékek besorolása. „Milyen terméket gyártok, 
forgalmazok valójában?” Mivel a termékdíj törvény csak 
termékcsoportokat határoz meg, és ezekbe sorolja a termékdíj 
köteles termékeket, ezért ha egy szervezet a törvényi előírásoknak 
szeretne megfelelni, akkor a konkrét termék termékdíjköteles 
minősítését a Ktdt. 1. sz. mellékletében található vámtarifaszám-
lista, illetve a Vhr.-ben Csomagolószer-katalógus segítségével 
kénytelen elvégezni. A törvény azt is kimondja, hogy a besorolás 
mindig a kötelezett feladata (és felelőssége). Ám a meghatározás 
sok esetben nem is olyan egyszerű. 

Termékdíj szakértőnk, Debreczeni László előadása segítséget 
nyújt a kötelezetteknek a vámtarifaszámok értelmezésében, a 
termékek besorolásában, hogy nyilvántartásuk és bevallásuk 
mindenben megfeleljen az szabályoknak! 

JELENTKEZÉS    „Vámtarifa besorolás 2017”        2017. január 24. 
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Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 
 

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

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

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

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

 

Kérek ebédet:    �                        

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: 2017 ……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 




