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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a környezetvédelm i
termékdíjról szóló T/3387 számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A 27.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„27.§ (2) Csomagolás esetén annak újrahasználható összetevőjére a termékdíjat az első
forgalomba hozatalkor, vagy saját célú felhasználáskor sem kell megfizetni, amennyiben a
kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy az adott csomagolás i
típust [azt a tárgyévben] az első forgalomba hozatal időpontját követő 1 éven belül 75%-nál
magasabb arányban helyezte újra forgalomba . A külföldről behozott és saját célra felhasznál t
csomagolás újrahasználható összetevőjére a termékdíjat saját célú felhasználáskor sem kel l
megfizetni, amennyiben a kötelezett az újrahasználható csomagolási összetev ő t [a
tárgyévben] a behozatal időpontját követő 6 hónapon belül típusonként legalább 75%-ban
külföldre igazoltan kiszállította. Egyéb esetben az újrahasználható termékdíj-köteles termé k
után [minden forgalomba hozatalkor] az első forgalomba hozatal, illetőleg minden
behozatal időpontjára visszamenőleges mértékkel és hatállyal az önellen őrzésre vonatkoz ó
szabályok szerinttermékdíjat kell fizetni .”

Indokolás

A javaslat az újrahasznált csomagolások esetében a termékdíj megfizetése alóli mentesítés
feltételeit javasolja újraszabályozni oly módon, hogy a naptári évhez kötött 75%-o s
újrahasználati és külföldre történ ő kiszállítási arányt naptári év helyett az els ő forgalomba
hozatal, illetve saját felhasználás esetén külföldről történő behozatal időpontjához köti. A
módosítás a gazdasági tevékenység jellemz ő ivel való összhang megteremtését szolgálja ( a
tevékenység megkezdésének id őpontja, szezonalitása stb .), ugyanakkor nem ad lehetőséget a
kötelezettnek arra, hogy az időbeli kifutással visszaélve a termékdíj megfizetését elhalassza,



mert a feltételek nem teljesítése esetén a bevallási és fizetési kötelezettséget az önellenőrzés
szabályai szerint visszamenőleges hatállyal rendeli el . Az indítvány második tartalmi eleme ,
hogy az újrahasználható csomagolások nem megfelel ő teljesítés esetén beálló termékdíj
fizetési kötelezettségét az els ő forgalomba hozatalhoz köti, azaz megszűnteti a többes
adóztatás lehetőségét, amely alkotmányos aggály felvetése mellett kifejezetten hátráltatná a
többutas csomagolások egyébként kifejezetten kívánatos elterjedését .
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