KT09BEJ Bejelentés nyomtatvány
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Általános tudnivalók
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. § (1) bekezdése
értelmében környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett:
A fentiekben felsorolt termékdíjköteles termék után - ideértve más termékkel együtt vagy
annak részeként, illetve összetevőjeként forgalomba hozott terméket is - termékdíjat fizet
a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék esetében a termékdíj köteles termék első
belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, bérgyártás esetén a bérgyártató, az
egyéb kőolajtermék és a reklámhordozó papír termék esetében az első belföldi forgalomba
hozó első vevője vagy saját célú felhasználója, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az
első belföldi forgalomba hozó első továbbforgalmazó vevője
b) az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli behozatal esetén a
termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója,
valamint, továbbá kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó első
továbbforgalmazó vevője
c) import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós, illetve a vámszabad terület
üzemeltetője;
- a) szabad forgalomba bocsátás alkalmával - ideértve az aktív feldolgozás visszatérítı eljárást
is - a vámalakiságok elvégzésekor, valamint az ezzel egy tekintet alá eső Vámhatósági
intézkedések céljából benyújtott vámáru-nyilatkozat vagy kérelem elfogadásának napján,
illetve a passzív feldolgozást követően történő visszahozatala esetén az eljárás lezárásához
kötődő vámalakiságok elvégzésekor,
- b) az import jellegű feldolgozási célú vámeljárások esetén - azaz az aktív feldolgozás
felfüggesztı eljárás, a vámfelügyelet melletti feldolgozás – a termékdíjköteles termék
felhasználásának napján,
- c) az import jellegű ideiglenes használati vagy raktározási célú vámeljárások – azaz az
ideiglenes behozatal, a vámraktározás, valamint a Közösség vámterületén kívülről vámszabad
területre vagy vámszabad raktárba történő betárolás - esetén a termékdíjköteles termék szabad
forgalomba bocsátásakor
- d) árutovábbítás vámeljáráskor, amennyiben a továbbszállítás érdekében átrakodás, ezen
belül kicsomagolás és újracsomagolás történik, a vám elé állításkor keletkezik.
d) kereskedelmi csomagolás esetében az első belföldi forgalomba hozó első
továbbforgalmazó vevője.

A Kt. 2. § (3) bekezdése értelmében a termékdíjköteles termékek köre:
1) gumiabroncs
2) csomagolás és kereskedelmi csomagolás
3) hűtőközeg
4) akkumulátor
5) egyéb kőolajtermék
6) információhordozó papírok közül a reklámhordozó papír,
7) elektromos és elektronikai berendezés.

A termékdíjköteles termékek és anyagok körét a Ktr. 4. számú melléklete tartalmazza.
További kötelezettek (Kt. 2/A. §):
Kötelezettnek minősül:
I. A számlán átvállaló, aki a kötelezettől – külön jogszabályban meghatározott esetekben és
feltételek teljesítése esetén – a termékdíj-fizetési kötelezettséget számla alapján átvállalja
1. a csomagolás esetében a kötelezett számára a csomagolás összetevőit gyártó vagy
forgalmazó belföldi vállalkozó, amennyiben hasznosítást koordináló szervezethez
csatlakozott,
2. belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba
hozó.
II. A szerződésben átvállaló, (aki 2008. december 31-ig a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumhoz az átvállalási szerződését jóváhagyásra benyújtotta, továbbá 2009. január
01-jétől a hatóság által az átvállaló az átvállalási szerződésének nyilvántartásba vételét
követően) az eredeti kötelezettől átvállalja a termékdíjfizetési kötelezettséget:
1. az első belföldi vevő, aki a termékdíj-köteles terméket:
a) exportálja, illetve Közösségen belül értékesíti, vagy
b) bérgyártatóként állítatja első az eredeti kötelezettel;
2. a hasznosítást koordináló szervezet;
3. kereskedelmi csomagolás esetén az első továbbforgalmazó vevő első vevője.
Figyelem! A számlán történő átvállalással csak abban az esetben válik az átvállaló
kötelezetté, ha a vonatkozó jogszabályban meghatározott záradék kerül a számlán
feltüntetésre. A hiányos adattartalmú vagy nem a jogszabály szerinti szövegezésű záradék
szerepeltetése esetén az átvállalás semmisnek minősül, és a termékdíj fizetéssel kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésére az eredeti kötelezett a köteles.
Figyelem! A KT09BEJ Környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatvány (továbbiakban:
KT09BEJ bejelentés) kitöltési útmutatójában foglalt útmutatások kizárólag a jogszabályi
előírások figyelembevételével alkalmazhatóak. Amennyiben a bejelentés, kitöltéséig a
hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni.
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet (továbbiakban: „Ktr.”) 3. § és 4. §-ban foglaltak alapján a kötelezettnek a
környezetvédelmi termékdíj (a továbbiakban: termékdíj) köteles termékkel végzett
tevékenységéről bejelentést, illetve havi, negyedéves vagy éves időszakra bevallást kell
benyújtania a hatóság felé.
A bejelentés, bevallás benyújtására kötelezettek 2009. év adott időszakára vonatkozóan
termékdíj köteles termékkel végzett tevékenységükrıl a KT09BEJ bejelentés nyomtatványon
szolgáltatnak adatot.
Figyelem!
Amennyiben a kötelezett 2009. évi bevallási kötelezettségének kíván eleget tenni, úgy azt
a KT09BEV havi és negyedéves bevallás, vagy a KT09BEVEV éves bevallás
nyomtatványon teheti meg. (Illetve a készletre vétellel történő termékdíj bevallása esetén
KT09KESZ nyomtatványon.)
Az elektronikusan támogatott formanyomtatványt kizárólag számítógéppel lehet kitölteni.

Figyelem! A KT09BEJ bejelentés nyomtatványt elektronikusan kell beküldeni.

Bejelentés és bevallás benyújtására kötelezett:
1) A jogszabályban meghatározott kötelezett,
2) a számlán átvállaló,
3) a szerződésben átvállaló,
4) a hasznosítást koordináló szervezet,
5) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylő.

A Kt. szerinti bejelentést az Art. szabályai szerint kell benyújtani a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal adóztatási szervéhez.
Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben
gazdasági célú letelepedésre nem köteles, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítésére az Art. 9. §-a szerinti pénzügyi képviselőt bízhat meg.
Az a kötelezett, aki bejelentését elmulasztotta a KT09BEJ bejelentés formanyomtatványon
pótolhatja. A tevékenységét 2009. évben megszüntető, vagy átalakuló kötelezett a vonatkozó
KT09BEJ nyomtatványt köteles benyújtani.

A bejelentés benyújtási határidők:
Bejelentés (BJ1 lap) benyújtásának határideje:
Az első fizetési kötelezettség keletkezését vagy a változást követő 15 napon belül
Bejelentés (BJ2 lap) benyújtásának ideje:
Célszerő az újrahasználható termék 2009. évi felhasználásának megkezdését követő 15
napon belül.
Bejelentés (BJ3 lap) benyújtásának ideje:
A láncügylet megkezdését megelőzően 3 nappal.
Bejelentés (BJ5 lap) benyújtásának ideje:
Amennyiben az egyéni kötelezett rendelkezik vele az alkalmazott hulladékkezelőket az első
fizetési kötelezettség keletkezésére vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg kell bejelenteni,
illetve a tárgyidőszakban történő változást követő 15 napon belül. A hasznosítást koordináló
szervezetnek az alkalmazott hulladékkezelőket 2009. január 15-éig szükséges bejelentenie,
illetve a változást követő 15 napon belül.

A nyomtatvány kitöltése
A KT09BEJ bejelentés nyomtatvány az alábbiakban részletezett lapokból áll:
Főlap és bejelentő lapok.
Főlap 2009. évi Környezetvédelmi termékdíj bejelentés
Bejelentő lapok:
BJ1 Bejelentőlap a termékdíj fizetési kötelezettség keletkezéséről

BJ2 Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy
termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termék
bejelentéséhez
BJ3 Bejelentés láncügyletről
BJ5 A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelők felsorolása
Figyelem! - KT09-BJ6 Termékdíjfizetési kötelezettség készletre történő vételkor
keletkeztetésének bejelentése lapot nem kell kitölteni. A Készletre vétellel történő
termékdíjfizetési kötelezettség választásának bejelentését a KT09BEJ bejelentés nyomtatvány
Főlapján kell megtenni, míg a bevallást a KT09KESZ nyomtatványon!
Az egyes bejelentés részletező lapokon (pl. KE7) termékdíj kódonként (továbbiakban: KTkód) a KT-kód 7. jegyéig – külön-külön sorban – kell feltüntetni a termékdíj köteles
termékkel végzett tevékenységre vonatkozó adatokat.
A KT-kódok, HKT-kódok a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak.
KT09BEJ bejelentés tárgyát képező mennyiségek, termékdíj tételek és termékdíjfizetési
kötelezettségekről történő bejelentés során a KT-kód 4.-5. jegye a Ktr. 7. számú
mellékletében található értékeket veheti fel.
A KT09BEJ bejelentés részletező lapok (lásd: pl. BJ3) „Termék megnevezése” oszlopába a
megadott KT-kódhoz tartozó termékdíj köteles termék megnevezése kerül.

KT09BEJ bejelentés
Főlap
A Főlapot minden esetben be kell nyújtani a bejelentés mellé.
A Főlap Rögzítés mezőjét a hatóság tölti ki.
A Kötelezett alapadatai mező tartalmazza a bejelentést benyújtó adatait, amit értelemszerűen
kell kitölteni, valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki a bejelentést
összeállította, és a közölt adatok gyors kijavítása érdekében a feldolgozás során feltárt hiba
javításába bevonható. (Ha a bejelentést külső cég, vagy erre jogosult egyéb személy
készítette, és a bejelentés javításába bevonható, ügyintézőként ezen személy adatait kérjük
közölni.)
Amennyiben a levelezési címnél postafiók megadása történik, akkor a közterület jellegéhez a
„Pf.” rövidítést kell írni, a postafiók számát a házszámként kell feltüntetni.
A GLN és VPID számot, továbbá az adószámot (vagy természetes személy esetében az
adóazonosító jelet) minden esetben fel kell tüntetni. Amennyiben az ügyfél rendelkezik KÜJ
számmal (Környezetvédelmi ügyfél jel), úgy annak feltüntetése kötelező.

Belföldi bankszámlaszám:
2009. november elsejei hatállyal a pénzforgalmi számlanyitásra vonatkozó jogszabályi
előírások jelentősen módosultak.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2009. november
elsejétől hatályos 38.§ (2) bekezdése egyértelműen meghatározza azon adózók körét, amelyek
belföldi pénzforgalmi bankszámlával kell, hogy rendelkezzenek. A hivatkozott jogszabályi
hely szerint: „a belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságnak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek - ideértve az
egyéni vállalkozót is - (a továbbiakban együtt: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett
adózó) legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie”.
A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI.
20.) Korm. rendelet 2.§-ának 19.4 pontja tartalmazza a pénzforgalmi bankszámla fogalmát.
Eszerint pénzforgalmi bankszámla „az a belföldi bankszámla, amelyet a számlatulajdonos az
Art. 178. §-ának 28. pontja szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos
pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben vagy kormányrendeletben megállapított
kötelezettség alapján nyit…”. A definícióból következik, hogy a pénzforgalmi bankszámla
csak belföldi bankszámla lehet.
A Főlap Képviselő mezőjében kell megadni a képviselő nevét, a rá vonatkozó GLN, VPID és
adószámot.
Amennyiben bejelentett pénzügyi képviselő jár el a Főlap pénzforgalmi jelzőszám rovatába
azon bankszámlaszámot kell megadni, melyet a pénzügyi képviselő a külföldi székhelyű
gazdálkodó magyarországi adókötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben nyitott.
A Főlap Bejelentés; Nyilatkozat mezőjében a megfelelő kódkockába tett X-szel kell
megjelölni, hogy a KT09BEJ bejelentés nyomtatvány bejelentés és/vagy nyilatkozat célból
kerül benyújtásra.
Egy Főlapon is meg lehet jelölni, ha a benyújtó egyszerre több kötelezettségének kíván eleget
tenni.
A Főlap Bejelentés; Nyilatkozat mezője tartalmazza a KT09BEJ bejelentés nyomtatvány
részletező lapjainak darabszámát, és az egyes részletező lapok típusát, darabszámát.
Amennyiben egy adott lap esetében adatszolgáltatási kötelezettség nem keletkezik, akkor
részletező lap beadására nem kerül sor, és a részletező lap darab rovata üresen marad.
A Főlap Nyilatkozat mező:
A jogszabályi változások következtében a kötelezett számára lehetőség nyílik annak
eldöntésére, hogy 2010. január 1-jétől a termékdíj-fizetési kötelezettségét beszerzési (Kt. 4. §
(4)) vagy értékesítési/forgalomba hozatali (Kt. 4. § (1)) oldalon szeretné keletkeztetni. A
döntésnek megfelelő kódkocka „X”-szel történő bejelölésével lehet erre vonatkozóan
nyilatkozatot tenni, melyet a tárgyévet megelőző év december 20-ig, azaz jelen esetben 2009.
december 20-ig kell benyújtani a hatósághoz.
Fontos szabály, hogy nem lehet részben beszerzéskor, részben forgalomba hozatal után
fizetni, valamint, hogy a kötelezett a tárgyévben a termékdíjfizetési kötelezettség időpontját
nem változtathatja meg.

Figyelem! A Főlapon szereplő Nyilatkozatot, melyben a kötelezett a – Art. alapján egyéb
adónemek szerinti – bevallás gyakoriságáról (havi, negyedéves, éves) tesz nyilatkozatot az év
első bejelentésében és/vagy kérelmében meg kell adni.
TNY lap esetében nem kell a VPID és GLN szám.

A bejelentőlapok kitöltéséről
BJ1- Bejelentılap a termékdíjfizetési kötelezettség keletkezéséről
BJ1 bejelentő lapot nyújt be a kötelezettek köre, továbbá aki a megfizetett termékdíjat
visszaigényli. A bejelentő lapot az Adattartalom mezőben található kódszámok segítségével
kell kitölteni. Egy adatmezőbe több kódszám is kerülhet.
A lapon szereplő kódszámok:
„0, ha nem érintett”
A kötelezett nem rendelkezik a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében semmilyen
termékdíj fizetési kötelezettséggel vagy visszaigénylési lehetőséggel.
Figyelem! A „0” használata kizárja minden más kód használatát az adott adatmezőben.
„1, ha egyéni teljesítő”
A kötelezettnek a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy
termékdíjköteles termék tekintetében 100%-os termékdíj fizetési kötelezettsége van, sem
kedvezményben, sem mentességben nem részesül az adott termék tekintetében.
„2, ha a termékdíj fizetés tőle átvállalásra kerül”
A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy termékdíj
köteles termék esetében rendelkezik olyan, a KvVM-hez 2008. december 31-ig benyújtott és
KvVM által jóváhagyott átvállalási szerződéssel, illetve 2009. január 01-jétől a Nemzeti Adóés Vámhivatalhoz megküldött és a hatóság által nyilvántartásba vett átvállalási szerződéssel,
melyben termékdíj fizetési kötelezettségét átvállaló (bérgyártató, exportőr, közösségen belül
kivivő, hasznosítást koordináló szervezet, első továbbforgalmazó vevő első vevője) tőle
átvállalta.
„3, ha átvállaló”
A kötelezett a termékdíj fajtája és kötelezettség típus tekintetében legalább egy
termékdíjköteles termék esetében rendelkezik olyan a KvVM-hez 2008. december 31-ig
benyújtott és KvVM által jóváhagyott átvállalási szerződéssel, illetve 2009. január 1-jétől a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz megküldött és a hatóság által nyilvántartásba vett átvállalási
szerződéssel, melyben termékdíj fizetési kötelezettséget, mint átvállaló (bérgyártató, exportőr,
közösségen belül kivivő, hasznosítás koordináló szervezet, első továbbforgalmazó vevő első
vevője) átvállalta. Ide értendő az is, aki a csomagolás és egyéb kőolajtermék tekintetében a
fizetési kötelezettséget számlán vállalja át.
„4, ha teljes mentes”
A kötelezett jogerős határozatban megállapított mentességi engedéllyel rendelkezik, amely az
általa forgalmazott termékdíjköteles termék után keletkező, illetve átvállalási szerződésből
adódó fizetési kötelezettség alól az átvállalót és a kötelezettséget átadót is 100%-ban
mentesíti.
„5, ha visszaigénylő”
A kötelezett a Kt. alapján környezetvédelmi termékdíj visszaigénylésre jogosult.
„6, ha a Cskr. 6.§ (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett”
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a felhasználók számára terméket forgalmazó

gyártó (kötelezett) mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a
felhasználóknak forgalmazott termék elsődleges (fogyasztói) csomagolása az éves szinten
műanyag/fém esetén összesen 200 kg-ot, papír/fa esetén 500 kg-ot, üveg esetén 800 kg-ot
nem haladja meg.
„7, ha nem teljes mentes”
A kötelezett jogerős mentességi engedély alapján részben mentesül az általa forgalmazott
termékdíjköteles termék után keletkező termékdíj fizetési kötelezettség alól, illetve átvállalási
szerződésből adódó fizetési kötelezettség alól.
„8, ha kedvezményben részesül”
Kötelezett termékdíj köteles terméke a Környezetbarát Termék Kht. által kiadott
környezetbarát termék minősítéssel rendelkezik, ezért kötelezett a Kt. 5. §-a alapján a
környezetvédelmi termékdíj 75%-át fizeti meg.
„9, a Kt. alapján nem kell megfizetni”
A Kötelezett termékdíjköteles terméke
a) re-exportra kerül (Kt. 5/C. §. (4) bekezdés);
b) kenőolaj esetében közvetlen alapanyagként történő felhasználásra kerül (Kt. 5/C. § (5)
bekezdés);
c) vámraktárba, vámszabad területre, vámszabad raktárba külföldről történő betároláskor (Kt.
5/C. §. (6) bekezdés);
d) vámjogszabályok alapján behozatali vámok alól mentes (Kt. 5/C. §. (7) bekezdés);
e) kereskedelmi csomagolás esetében az E1 díjtételt nem kell megfizetni, ha éves szinten nem
haladja meg a Kt. 12. §. (7) bekezdésben lévő mennyiséget.
- 75 000 darab;
f) kereskedelmi csomagolás esetében az E2 díjtételt nem kell megfizetni, ha éves szinten nem
haladja meg a Kt. 12. §. (8) bekezdésben lévő mennyiséget.
- 75 000 darab és legfeljebb 50 m2 alapterületű üzlethelységgel rendelkezik.
A bejelentés érvényessége rovatban az első fizetési kötelezettség, illetve kötelezettség típus
változás keletkezésének időpontját kell feltüntetni.
Figyelem! A termékdíjfizetés kötelezettségének változása esetén a teljes KT09BEJ BJ1 lap
megküldése szükséges. (újra a teljes adattartalommal, nem csak a változások
szerepeltetésével)
Figyelem! A „Tárgyévre vonatkozóan kijelentem, hogy a továbbiakban nem keletkezik
termékdíjfizetési kötelezettségem”-re vonatkozó nyilatkozat megjelölésekor kijelentkezik a
rendszerből – tárgyévre vonatkozóan – a „Bejelentés érvényessége” mezőben megadott
dátumtól.
Kijelentkezéskor az „Adattartalom” mezőt nem kell kitölteni.
Amennyiben a „Bejelentés érvényessége” mezőben megadott dátum nem zárja le a kötelezett
számára érvényes bevallási gyakoriság időszakát, úgy a bevallást a „Bejelentés
érvényessége”mezőben megadott időpontig keletkezett kötelezettségre vonatkozó adatok
alapján be kell nyújtani.
Amennyiben az utoljára érvényes kötelezettségekhez képest bármi nemű változás történt,
illetve ha a termékdíjfizetési kötelezettség nem éled fel a tárgyévet követő év január 1-jétıl
úgy azt 15 napon belül be kell jelenteni.

Amennyiben a nem keletkező kötelezettség vonatkozásában a gazdálkodó nem jelentkezik ki,
(nullás) bevallást kell tennie.

BJ2 - Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termék vagy
termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles
termék bejelentéséhez
A Ktr. 8. § (5) bekezdése alapján „Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás
esetén annak újrahasználható összetevőjére a termékdíjat egyszer, az első forgalomba
hozatalt, illetve az első saját célú felhasználást követően kell megfizetni, ha a kötelezett a
termékdíjköteles termék újrahasználatát igazolja, továbbá az első forgalomba hozatalt, illetve
az első saját célú felhasználást követően a 2. számú mellékletben meghatározott
bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.”
Az újrahasználható termékdíjköteles termék bejelentésére, nyilvántartásba vételére 2009.
évben a KT09BEJ BJ2 részletező lap szolgál.
Egy termék adatait egy sorban adja meg! A sorok számozottak és az alsó táblázatban sorszám
szerint folytatódnak.
b) oszlop: A termék GTIN száma (13 számjegy): Több felhasználó által használt, szabványos
csomagolóeszköz esetén a termékek fényképe, megnevezése, GTIN (GTIN-13) száma a GS1
Magyarország Kht. honlapján (http://www.gs1hu.org) a Nyilvános Göngyöleg–RTI
katalógusban bárki számára elérhető.
Figyelem! Amennyiben az újrahasználható termékdíjköteles termék rendelkezik GTIN
azonosító számmal, akkor csak a GTIN szám, a termék neve, éves nyitókészlet adatok
megadása kötelező (b, c és w rovatok).
c) oszlop: Megnevezés: A termék megnevezése maximum 15 karakter hosszúságban.
d) oszlop: Vámtarifaszám (vtsz): A jogszabály által előírt vámtarifa besorolás - 10 karakter
hosszú - kódja.
e) oszlop: KT-kód: A KT-kódok a Ktr. 7. számú mellékletében találhatóak.
f) oszlop: Anyaga: Csomagolás anyaga szerint a termék lehet Műanyag; Papír, karton és
természetes alapú textil; Alumínium; Fém (kivéve alumínium); Fa; Üveg; Társított; Egyéb,
illetve Kereskedelmi csomagolás esetében: Műanyag 1,5 literig , Műanyag 1,5 liter felett;
Üveg 1 literig; Üveg 1 liter felett; Társított csomagolás 1,5 literig - Rétegzett italcsomagolás;
Társított csomagolás 1,5 literig - Egyéb; Társított csomagolás 1,5 liter felett - Rétegzett
italcsomagolás; Társított csomagolás 1,5 liter felett - Egyéb; Fém 1,0 literig; Fém 1,0 liter
felett.
g) oszlop: Típusa: „Nagy zsák”, Konténer, Palack, Raklap, Rekesz, Tároló, Doboz, Hordó
<20L, 20L≤Hordó ≤250L, Hordó > 250L, Tartály <50L, 50L≤ Tartály ≤300L, Tartály >
300L.
h) oszlop: Termék: Italok, Élelmiszer, Nem élelmiszer.
i) oszlop: Nettó tömeg: Az újrahasználható csomagolóeszköz nettó tömege, csomagolás
nélküli, üres állapotban, kg-ban kifejezve.
k) oszlop: Szélesség: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru főoldal* által
meghatározott vízszintes mérete a bal szélső ponttól a jobb szélső pontig, mm-ben kifejezve.
l) oszlop: Mélység/hosszúság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru - főoldal*
által meghatározott mérete a legközelebbi ponttól a legtávolabbi pontig, mm-ben kifejezve.
m) oszlop: Magasság: Újrahasználható csomagolóeszközök esetében az áru – főoldal* által
meghatározott – függőleges mérete a legalacsonyabb ponttól a legmagasabb pontig, mm-ben

kifejezve. (* A termék fő oldala az a legnagyobb felület, amelyet a gyártó felhasznál, hogy a
termékét eladja a fogyasztónak. Ezen oldal tartalmazza a termékinformációkat (pl.
megnevezés, kiszerelés).
Fontos, hogy a nyomtatás iránya mindig vízszintes olvashatóságot biztosítson. Ha a
terméknek több, mint egy főoldalnak megfelelő oldala van, de ezek nyomtatási iránya
eltérő,akkor a legnagyobb függőleges magasságot elérő oldal lesz a fő oldal.
n) oszlop: Nettó töltési mennyiség: A csomagolóeszközbe tölthető tartalom nettó értéke,
pl.palacknál 500 ml, rekesznél 20 db. Az o) oszlopba a mértékegység értelemszerűen kerül.
p) oszlop: Átlagos élettartam: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos élettartama.
A mértékegysége: hónap vagy év, amely a q) oszlopba kerül.
r) oszlop: Átlagos forgási sebesség: Az adott újrahasználható csomagolóeszköz átlagos
forgási sebessége, melynek mértékegysége: kör/év.
s) és t) oszlop: Engedély/ Szabvány/ Tanúsítvány: A termék forgalomba hozatalához
szükséges engedély, szabvány és/vagy tanúsítvány típus, típusok és az ahhoz tartozó
szám(ok). ISO, EN, MSZ.
u) oszlop: Anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése: Annak a jelzése, hogy a
csomagolóeszközön az anyagában való újrahasznosíthatóság jelölése megtalálható-e. Értéke
lehet: igen vagy nem.
v) oszlop: Újrahasználható csomagolóeszköz jelölése: Annak a jelzése, hogy a
csomagolóeszközön az újrahasználhatóság jelölése megtalálható-e. Értéke lehet: igen vagy
nem.
w) oszlop: Éves nyitókészlet: Adott év január 1-jén rendelkezésre álló termék mennyisége.
„Bejelentés érvényessége”: időpontja 2008.01.01-ig visszamenőleg megadható.

BJ3 - Bejelentés láncügyletről
A Kt. 5/D. § (1) bekezdése értelmében a láncügyletben résztvevő kötelezett a Kt.-ban
meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy mentesüljön a termékdíj-fizetési
kötelezettség alól.
[Láncügylet: azon ügylet, melynek során a belföldön előállított környezetvédelmi
termékdíjköteles terméket több belföldi értékesítést követően exportálják vagy a Közösségen
belül értékesítik oly módon, hogy a termékdíj-köteles termék kiszállítása közvetlenül a
kötelezett telephelyéről, saját vagy bérelt raktárából történik, és a kötelezett okmányokkal
igazolja, hogy a külföldi rendeltetési helyre történő fuvarozásra átvett termékdíj-köteles
termék átvételi helye a kötelezett telephelye, saját vagy bérelt raktára. (Kt. 20. § ab) pontja).]
A bejelentés teljesítésére szolgál a KT09-BJ3 számú adatlap, melyet a láncügyletben
résztvevő kötelezettnek a láncügylet megkezdése előtt legalább 3 nappal kell benyújtania
az illetékes regionális ellenőrzési központhoz.
Felhívjuk a figyelmét a Kt. 5/D. § (7) bekezdése alapján, amennyiben a Vámhatóságnál
bejelentett láncügylettel érintett termékdíj-köteles termék exportja vagy Közösségen belüli
értékesítése mégsem történik meg, a kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettsége a Kt. 2. § (1)
bekezdés a) pontjában és a 3. § (1) bekezdésében foglalt időpontra visszamenőlegesen áll be.
Amennyiben export esetén az első belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplő teljesítés
időpontját magában foglaló hónapot követő harmadik hónap utolsó napját, Közösségen belüli
értékesítés esetén az első belföldi értékesítéskor kiállított számlán szereplő teljesítés
időpontját követő 45. napját követő 30 napon belül sem állnak a kötelezett rendelkezésére a
termék kiszállítását igazoló okmányok, a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezését követően

az adott évben, valamint az azt követő két adóévben a láncügyletre vonatkozó mentességi
szabályokat a kötelezett nem alkalmazhatja.
Amennyiben az adózó több KT09BEJ BJ3 részletező lapot kíván beadni (azonos napon több,
különböző láncügyletet kezd meg), úgy az összetartozó részletező lapokat láncügyletenként a
fejlécben 1-el kezdődően – azonos – sorszámozással kell ellátni.
A Termék részletezés mezőben valamennyi rovat kitöltése kötelező. A KT kód feltüntetését,
valamint a termék megnevezését követően a fizetési kötelezettség alapját jelentő „db” számot,
vagy tömeget „kg” kell szerepeltetni.
A Résztvevő belföldi vevők adatai mezője: A láncügyletben Résztvevő belföldi vevők adatai a
termék értékesítésének időpontja szerinti sorrendben történik. A rendelkezésre álló sorok
közül – értelemszerűen – csak annyi sor kerül kitöltésre, ahány belföldi értékesítés történik
(láncügylet esetében ez legalább 2).
A Kiszállításra vonatkozó adatokat tartalmazó mezők a tényleges kiszállítással kapcsolatos
adatok közlésére alkalmasak. A lapon a kiszállítást végző neve és címe, kiszállítás időpontja
és a termék átvételére vonatkozó sorok kitöltése minden esetben kötelező, továbbá magyar
kiszállítást végző esetében az adószámot meg kell adni, a kiszállítást végző GLN-száma és
VPID száma sor kitöltése nem kötelező.

BJ5 - A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelők
felsorolása
A KT09BEJ BJ5 lap a hasznosítási tevékenységhez kötött mentességi engedéllyel rendelkező
kötelezettek
mentességhez
kötődően
alkalmazott
hulladékkezelők
bejelentési
kötelezettségének teljesítésére szolgál. A KT09BEJ BJ5 adatlap a tárgyéven belül alkalmas a
bejelentett adatok kiegészítésére és módosítására is.
Hulladékkezelőre vonatkozó információk:
Név: kitöltése kötelező.
GLN szám: kitöltése kötelező. A külföldi hulladék hasznosítók esetében is szükség van a
GLN szám meglétére.
VPID szám: kitöltése kötelező.
KÜJ szám: kitöltése kötelező.
b) oszlop: Hulladékkezelő engedélyszám: A feltüntetett hulladékkezelési tevékenységet
engedélyező, környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős határozat, engedély
nyilvántartási száma. A kiadott hulladékkezelési engedélyek számai a http://kezelo.kvvm.hu/
internet oldalon ellenőrizhetőek.
c) oszlop: KTJ szám: A hulladékkezelő telephelyre vonatkozó mentesség oldali
adatszolgáltatás azonosítása környezetvédelmi azonosítóval történik, amely a
környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KTJ szám ebben az esetben a belföldi
hulladékkezelői tevékenység helyszínét (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja, amellyel az
érvényes hulladékkezelői engedéllyel rendelkező hulladékkezelő minden esetben kell, hogy
rendelkezzen.
d) oszlop: Tevékenység típus: Visszavétel, Begyűjtés, Készletezés (kivéve a képződés helyén
történő átmeneti tárolás és gyűjtés), Előkezelés, Hasznosítás, Ártalmatlanítás.

e) oszlop: HKT 1-7 pozíció: A kód összevontan tartalmazza a tevékenység bejelentéséhez
szükséges adatokat az alábbiak szerint:
- 1. számjegy: 9, azaz a belföldön keletkező és belföldön, illetve külföldön kezelt hulladék
összevonása.
- 2-4. számjegy: összevontan kell a bejelentést kezelni: 010, 100, 200, 300, 400, 500, 900. A
tevékenység típusát megadva egyszerűsített formában a fenti kódokkal.
- 5-7. számjegy: a KT kód 1-3. számjegye.
f) oszlop: EWC kód: a KT09-BJ5 lapon egyszerűsítve az EWC kód 2 első pozíciójának
megfelelően összevontan kell megadni.
g) oszlop: Tárgyévi hulladékkezelési kapacitásból előzetesen lekötött mennyiség: tájékoztató
jellegű, becsült adat, mely kötelezően kitöltendő a bejelentett hulladékkezelővel
kapcsolatosan. A mennyiség változása esetén módosítani szükséges.
Adatok módosításának menete: a már bejelentett hulladékkezelővel kapcsolatos adatokat
változás esetén módosítani kell. A módosítandó adatokat a megadott hulladékkezelőre
vonatkozó engedélyszám feltüntetése mellett az adott KTJ, HKT és EWC kódoknak
megfelelően az új mennyiséggel és a KT09-BJ5 lap fejlécében található közreműködés
kezdete vége mező alkalmazásával kell megadni. Az időpontokat tartalmazó rovatok év,
hónap, nap kitöltéssel kell megadni (Pl.: 2009-01-01 --- 2009-12-31).

TNY - Nyilatkozat csekély összegű támogatásról
A Nyilatkozat mező minden résznyilatkozatára a megfelelő kocka bejelölésével kell
válaszolni, nyilatkozni. A három feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie ahhoz, hogy csekély
összegű támogatásban részesülhessen az ügyfél.
A KT09BEJ TNY lap benyújtási határideje a csekélyösszegű támogatás igénybevétele előtt
esedékes.

