
Csomagolószer*

ESETI-, vagy IDŐSZAKI 

NYILATKOZAT *                            

(Amennyiben a 

csomagolóanyagot vagy a 

csomagolási segédanyagot mint 

annak végfelhasználója nem 

csomagolás előállítására 

használja fel)

ESETI-, vagy IDŐSZAKI 

NYILATKOZAT  *                

(Amennyiben a 

csomagolóanyagot 

vagy a csomagolási 

segédanyagot más 

termék előállításához 

közvetlen anyagként 

(alapanyagként) 

használja fel)

papír, karton, 

hullámkarton
csomagolószer 19,- 0,- 0,- 85,-

papír, öntapadó 

papír
csomagolószer 19,- 0,- 0,- 85,-

papír, karton, 

hullámkarton
csomagolószer 19,- 0,- 0,- 85,-

papír, karton, 

hullámkarton
csomagolószer 19,- 0,- 0,- 85,-

papír, karton, 

hullámkarton
csomagolószer 19,- 0,- 0,- 85,-

műanyag csomagolószer 57,- 0,- 0,- 85,-

műanyag, 

műanyag 

öntapadó

csomagolószer 57,- 0,- 0,- 85,-

műanyag csomagolószer 57,- 0,- 0,- 85,-

műanyag csomagolószer 57,- 0,- 0,- 85,-

műanyag csomagolószer 57,- 0,- 0,- 85,-

jegyzettömb, jegyzetfüzet,  

notesz, betétlapos tömb,
papír, karton irodai papír 85,- 

spirálfüzet, füzet, regiszter, papír, karton irodai papír 85,- 

boríték, levélpapír, papír, karton irodai papír 85,- 

dosszié, mappa, gyűrűs 

mappa, iratrendező, 

iratborító

papír, karton irodai papír 85,- 

pausz, papír irodai papír 85,- 

tömb/tömbtartó, papír/karton irodai papír 85,- 

tanúsítvány, oklevél,  

bizonyítványi lap
papír, karton irodai papír 85,- 

önátírós nyomtatvány, ürlap, papír irodai papír 85,- 

50%-nál több  

gazdasági 

reklámtartalom 

esetén *

50%-nál 

kevesebb 

gazdasági 

reklámtartalom 

esetén *

közhasznú szervezet, 

vagy állami, 

önkormányzati szerv 

saját feledatkörében 

kiadott kiadványai *

egyáltalán nem tartalmaz 

gazdasági reklámot (0%) * 

nem minősül a 

médiaszolgáltatáso

król és a 

tömegkommunikác

ióról szóló törvény 

által 

meghatározott 

sajtótermékek, 

egyéb nyomtatott 

anyagok egyikének 

sem *

 ISBN-számmal rendelkező 

könyv *

tankönyvjegyzék

be felvett 

tankönyv *

időszaki lap egyes számai, papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

egyéb nyomtatott 

anyagok közül a grafikát, 

rajzot vagy fotót 

tartalmazó kiadvány, 

papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

térkép, papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

nyomtatott képeslap, papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

üdvözlő- és más hasonló 

kártya, 
papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

nyomtatott naptár, papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

nyomtatott üzleti 

reklámanyag, 
papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

katalógus, papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

prospektus, papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

reklámposzter és 

hasonlók, 
papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

röplap és az egyéb 

szöveges kiadvány, 

ideértve azt is, ha más 

kiadvány mellékletét 

képezik

papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

szórólap, flyer papír, karton reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

matrica, címke papír, öntapadó papír reklámpapír 85,- 0,- 0,- 0,- 0,- 85,-

névjegykártya papír, karton nem reklám 0,-

használati útmutató, 

betegtájékoztató
papír, karton nem reklám 0,- 85,-

ISBN számmal ellátott 

könyv
papír, karton nem reklám 0,- 85,-

tankönyjegyzékbe felvett 

tankönyv
papír, karton nem reklám 0,- 85,-

Díjtétel - Megrendelő 

nyilatkozatának hiányában, 

vagy ha a nyilatkozat nem a 

Kvtd. előírásai szerint készült*

Megnevezés                                

(A teljesség igénye nélkül!)

doboz, pánt, tok, bliszter, betét, rekeszték, 

tálca, bliszter, asztali kínáló, alátét, karton, 

kartonfej, pánt, stb. 

matrica, címke (ha csomagolás része )

táska

egyéb csomagolásra használt műanyag lap ha 

csomagolás része

CD,DVD tok, borító, ha csomagolás része

Kvtd. szerinti 

besorolás
Alapanyag

85,-

IRODAI PAPÍR díjtétel - Megrendelő - a Kvtd. előírásai szerinti - nyilatkozata alapján*

CSOMAGOLÓSZERNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK TERMÉKDÍJTÉTELE - 2020.

*Ha egy termék vámtarifaszáma és funkciója alapján a reklámhordozó papír és csomagolószer fogalmának is megfelel, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn, 

de erről megrendelő TD nyilatkozattal köteles nyilatkozni! 

Megnevezés                                                        (A 

teljesség igénye nélkül!)

doboz, pánt, tok, bliszter, betét, rekeszték, 

tálca, bliszter, asztali kínáló, alátét, karton, 

kartonfej, pánt, tömbtartó, 

matrica, címke (ha csomagolás része )

papírtáska

egyéb csomagolásra használt papír, karton ha 

csomagolás része

CD,DVD tok, borító, ha csomagolás része

19,-

19,-

19,-

85,-

85,-

85,-

85,-

85,-

85,-

85,-

díjtétel - Megrendelő - a Kvtd. előírásai szerinti - nyilatkozata alapján*

IRODAI PAPÍRNAK  MINŐSÜLŐ TERMÉKEK TERMÉKDÍJTÉTELE - 2020.

*Ha egy termék vámtarifaszáma és funkciója alapján a reklámhordozó papír és az irodai papír fogalmának is megfelel, akkor a termékdíj-kötelezettség a reklámhordozó papír jelleg alapján áll 

fenn, és erről megrendelő TD nyilatkozattal köteles nyilatkozni! 

Irodai papír *                                                        

(Nem tartalmaz gazdasági reklámot)

Irodai papír - reklám *                                                

(50%-nál TÖBB  gazdasági reklámtartalom 

esetén)

19,-

19,-

19,-

19,-

19,-

REKLÁMHORDOZÓ PAPÍRNAK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK TERMÉKDÍJTÉTELE - 2020.

* A nyilatkozat csak abban az esetben vehető figyelembe, amennyiben Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg írásban nyilatkozik a mentességi feltétel fennállásáról.

Kvtd. szerinti 

besorolás

Díjtétel - Megrendelő 

nyilatkozatának hiányában, 

vagy ha a nyilatkozat nem a 

Kvtd. előírásai szerint készült*

Alapanyag

Díjtétel - Megrendelő - a Kvtd. előírásai szerinti - nyilatkozata alapján*

Díjtétel - Megrendelő 

nyilatkozatának 

hiányában, vagy ha a 

nyilatkozat nem a 

Kvtd. előírásai szerint 

készült*

Megnevezés                                 

(A teljesség igénye 

nélkül!)

Alapanyag
Kvtd. szerinti 

besorolás


