
Nyilatkozat
környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. tv. és a 343/2011 (XII.29.) kr.

Kijelentem, hogy a .......................................................................................................................... 

(vevő neve, címe) .................................................(vevő adószáma) által megrendelt ..................

............................................................................... elnevezésű nyomdai termék

 Reklámhordozó papír (prospektus/katalógus, szórólap, papír reklám ajándék, reklámújság).

Nyilatkozom, hogy nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába, mert*

 a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem 
gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap

 a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében 
kiadott kiadvány, időszaki lap 
Megrendelő jelen nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy rendelkezik a közhasznú 
szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a 
megrendelt áru a fenti feltételeknek megfelel.

 ISBN számmal ellátott könyv és tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv.

*Megfelelő részt kérjük x-el jelölni.

A törvény  meghatározása  szerint  „reklámhordozó  papír”:  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető
feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  törvényben  meghatározott  gazdasági  reklámot  tartalmazó,  a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül
az  időszaki  lap  egyes  számai, egyéb nyomtatott  anyagok közül  a  grafikát,  rajzot  vagy  fotót  tartalmazó
kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a
nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók,
a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik, kivéve az
ISBN-számmal ellátott könyvet, és a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyvet.

A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha a kötelezett olyan reklámhordozó papírt hoz
belföldön forgalomba, használ fel saját célra vagy vesz készletre,

a) amely  teljes  nyomtatott  felületére  vetítve  legfeljebb  50%-ában  gazdasági  reklám  terjesztésére
szolgál vagy

b) amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki.

A nyilatkozat  tétele  a  Környezetvédelmi  termékdíjról  szóló  2011.  évi  LXXXV.  tv  és  a  343/2011 (XII.29.)
kormányrendelet  értelmében szükséges.  A törvény  szerint  „a  nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó
megrendelő – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint  – termékdíj
kötelezetté  válik”,  azaz  a  helytelenül  nyilatkozó  megrendelő  fizeti  az  elmaradt  termékdíjat,  a  termékdíj
bírságot és a mulasztási bírságot.

A nyilatkozatokat a nyomda az elkészített anyagok egy példányával együtt 6 évig megőrzi.

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. nem köteles vizsgálni nyilatkozatunk
valótlan/hibás  voltát  és  ebből  kifolyólag  a  Palatia  Nyomda és  Kiadó Kft-vel  szemben utólag semmilyen
követeléssel nem élhetünk.

Kelt: ...................................................

Aláírás, cégnév, bélyegző


