KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2019
IV. negyedéves bevallás, Változások, Átvilágítás, Megtakarítás, Ellenőrzés
A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény megfelelő alkalmazása a gyakorlatban
komoly kihívást jelent a sajátos termék-besorolási rendelkezések, a díjcsökkentésre
alkalmas stratégiák összetett szabályai, illetve a nyilvántartás és bevallás követelményei
miatt. 2018. január 1-jei hatállyal ismét módosult a törvény: több termékdíjköteles
termékcsoportban (csomagolószer, reklámhordozó papír, irodai papír, elektromos,
elektronikai berendezés) változik a díjköteles termékek köre és díjtétele. Az előadás
célja, hogy a jogszabályi előírásokat és az aktuális hatósági értelmezéseket gyakorlati
példákon keresztül elemezve segítséget nyújtson a cégeknek a kötelezettség önálló
felméréséhez, a költségek optimalizálásához és a kapcsolódó adminisztrációs teendők
megfelelő teljesítéséhez.
Tematika:
A termékdíj-szabályozás 2018. január 1-jétől hatályos változásai
■ Termékdíjköteles termékek osztályozása 2018-tól
■ Elektromos és elektronikai berendezések termékkategóriáinak és díjtételeinek változása
■ Reklámhordozó papír rendszerének és díjtételének változásai
■ Irodai papír, csomagolószer, műanyag művirág termékkörének bővülése
■ Műanyag zsákok, tasakok besorolásának gyakori kérdései
■ Fém ital-csomagolószer fogalma, új díjtétele
■ Elektromos és hibrid gépjárművek adóztatása
■ KT kódok és CsK kódok változásai, átvállalási szerződésekkel kapcsolatos átmeneti rendelkezések
■ A hatósági ellenőrzés változásai
■ Egyéb változások
Hogyan végezzük el tevékenységünk termékdíj-átvilágítását?
■ Termékdíjköteles termékcsoportok meghatározása, tarifálás
■ Forgalomba hozatal és saját célú felhasználás fogalma
■ Ki fizeti a csomagolószer termékdíját?
■ Mikor kötelezett a külföldről behozó?
■ Külföldről behozott csomagolás külső szolgáltató általi lebontása
■ Mikor jön létre új termék termékdíjköteles alapanyag feldolgozása esetén?
■ Termékdíj-kötelezettséggel nem járó gyártási és forgalmazási műveletek
■ Gyártási selejt, hulladék megítélése
■ Újrahasználható csomagolószerek, göngyölegek szabályai
■ Tárgyi eszközként felhasznált elektronikai berendezések termékdíj-kötelezettsége
■ Jellemző hibák, hiányosságok a kötelezettségek meghatározása során
Hogyan csökkenthetjük a fizetendő termékdíjat és a kapcsolódó adminisztrációt?
■ Készletre vételkori fizetés előnyei és hátrányai
■ Átalányfizetés csekély kibocsátás esetén
■ Gépjármű tartozékainak termékdíjátalánya
■ Raklapokkal kapcsolatos nyilatkozati lehetőségek
■ A szerződéses átvállalás lehetséges jogcímei
■ Átvállalás, nyilatkozat, visszaigénylés csomagolószer esetében
■ Láncügylet mentességének feltételei
■ Gyártás és kereskedelem termékdíj raktárban
■ Mely cégeknek javasolható az egyéni hulladékkezelés 2018. január 1-jétől?
■ Gyártói, forgalmazói kötelezettségek teljesítése közvetítő szervezeten keresztül
Hogyan készítsünk megfelelő nyilvántartást és bevallást?
■ Nyilvántartási követelmények és minták, gyakori nyilvántartási dilemmák
■ Csomagolás lebontásával kapcsolatos kötelezettség nyilvántartása
■ Újrahasználható göngyölegek nyilvántartása
■ Termeléshez használt gépek elektronikai alkotórészeinek nyilvántartása
■ Termékdíjtételek
■ KT kódok és CsK kódok, TKORNY, KTBEV nyomtatványok
■ Bevallás nyilatkozat, átvállalás, visszaigénylés esetén
■ Átvállalási szerződés nyilvántartásba vétele, szerződésminták
■ Nyilatkozatminták (csomagolószer, reklámhordozó papír)
■ Számlán feltüntetési kötelezettség szövegmintái
■ Termékdíj ellenőrzése, az adóhatóság gyakorlata, elmulasztott kötelezettségek rendezése

Előadó:

Kelemen István
termékdíj szakértő,
vezető tanácsadó,
Green Tax Consulting
Időpont:

2019. január 15.,
kedd
Regisztráció: 09.00–10.00
Előadás: 10.00–14.45
Helyszín:

MOHA Ház
1143 Budapest,
Gizella út 42-44.
(Hungária krt.–Thököly út sarka)
Keleti pályaudvar M2 1 megálló piros 7-es busszal. Stadionok
M2 2 megálló 1-es villamossal.
Népliget M3 7 megálló 1-es
villamossal. Árpád híd M3 7
megálló 1-es villamossal.
Parkolás: Környéken fizetős.
Helyszín őrzött parkolójában:
1.500 Ft + áfa/nap.

Részvételi díjak:
Részvételi díj:
29.900 Ft + áfa/fő
Akciós részvételi díj (-20%):
23.920 Ft + áfa/fő
Akciós részvételi díj 2 vagy
több fő esetén (-20% + - 5%):
22.725 Ft + áfa/fő
Ügyfeles részvételi díj
(-30%): 20.930 Ft + áfa/fő
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy
több fő esetén (-30% + -5%):
19.885 Ft + áfa/fő
Ellátás:
Ár tartalmazza: oktatási
segédanyag, íróeszköz, WIFI
használat, reggeli sütemények, nap közben fogyasztott kávé, tea, ásványvíz.
Ebéd: A helyszínen étterem
működik, ahol az előre
igényelhető 3 fogásos
menüebéd ára:
1.500 Ft + áfa/fő.
Előadás menete:
09.00–10.00: Regisztráció
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–12.45: Ebédszünet
12.45–14.45: Előadás 2. része

A Vezinfó Kiadó az új jelentkezőknek 20% kedvezményt, ügyfeleinek pedig 30% kedvezményt biztosít!
Egy cégtől/intézménytől 2 vagy több jelentkező esetén fejenként további 5% kedvezmény jár!

JELENTKEZÉSI LAP

  fő részvételével jelentkezünk a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. által 2019. január 15-én,
Budapesten, a MOHA Házban rendezendő, „Környezetvédelmi Termékdíj 2019” című szakmai
képzésre.
Részvételi díj:
Akciós részvételi díj (-20%):
Akciós részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-20% + -5%):
Ügyfeles részvételi díj (-30%):
Ügyfeles részvételi díj 2 vagy több fő esetén (-30% + -5%):

29.900 Ft + áfa/fő
29.900 Ft + áfa/fő helyett 23.920 Ft + áfa/fő
29.900 Ft + áfa/fő helyett 22.725 Ft + áfa/fő
29.900 Ft + áfa/fő helyett 20.930 Ft + áfa/fő
29.900 Ft + áfa/fő helyett 19.885 Ft + áfa/fő

A részvételi díj tartalmazza az előadás, az oktatási segédanyag, az íróeszköz, WIFI használat, reggeli sütemények, valamint a napközben fogyasztott kávé, tea és ásványvíz költségeit. Az előadás díja költségként elszámolható. Az áfa mértéke: 27%. A részvételi díj közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve, ha valaki külön
ebédet vagy őrzött parkolót igényel. Helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő!
Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga
után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról
részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig kiegyenlíti. A jelentkezéseket a
beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A
rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A
kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy
az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban
fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét
kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a
részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta
le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés
átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben emailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Fontos! Az étellel, itallal kapcsolatos
költséget a díjbekérőn és a számlán külön sorban, közvetített szolgáltatásként nem tüntetjük fel. A természetbeni
juttatás után fizetendő közterheket a Vezinfó Kft. átvállalja. Kivéve, ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót
igényel. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl.
előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

Kód: 34001

www.vezinfo.hu

Cég/intézmény neve: ………………………………………………………………………………….…………………………….….……………………….
Kérek ebédet: □ igen □ nem
Igénybe veszem az őrzött parkolót (1.500 Ft + áfa/nap): □ igen □ nem Ha igen, rendszám: ……………………………
Jelentkező személy(ek) neve: ……………………………………………………….….…………………….……………………………………………..
Jelentkező személy(ek) beosztása: …………………………………………………………..……………………………………………………………
Számlázási cím: ……………………………………………………..……………………………………….……………………………………………………..
Postai cím (ha eltér a számlázási címtől): …………………………………..……………………………….………….……………………………..
A részvételi díjat: □ átutalással, vagy □ készpénzben a helyszínen egyenlítjük ki!
Telefon: ………………………………….…………..…………………… Telefax: …………………..………….…….………………………………………
E-mail(ek): …………………………..………………………………..………..……….…………………………………………………………………………..
Dátum: ……………………………………………… Aláírás: ………………….…………………….…………………………………………………..........

A kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjék a VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft.
címére eljuttatni: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.;
vagy egyszerűen átfaxolni a kiadó telefaxszámára: (06-1) 236-0037;
vagy csatolt dokumentumként e-mailen elküldeni a következő címre: info@vezinfo.hu

