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IDŐSZAKI NYILATKOZAT A CSOMAGOLÓSZERNEK MINŐSÜLŐ TERMÉKEK NEM 
CSOMAGOLÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

A 13472821 adószámú, Eurojet Hungária Kft, 1044 Budapest, Megyeri út 51.  eladótól 2021. január 
1. napjától, 2023. december 31. napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi termékeket 

 
 

Termék megnevezés CSK kód 
Emblem, Colorjet és egyéb gyártmányú nyomtatható 

papírok 
A223001 

Műanyag alapú gyártást kiegészítő termékek (pl. 
ponyvaszegő) 

S223001 

MACtac, Neschen, Emblem, Kemica és egyéb 
gyártmányú műanyag alapú plotterfóliák, nyomtatható, 

öntapadó és nem öntapadó fóliák, applikációs fóliák, 
lamináló és védőfóliák, akril és PVC táblák, 

habkartonok, szendvicslemezek 

A023001 

 

vonatkozó termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 3.§ (6) bekezdés c) pontja ........ (ca) vagy cb) a megfelelőt 
kérjük beírni) alpontja alapján használom fel. 

 
3§ (6) c) a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot 

ca) mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy 

cb) más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) 
használja fel, 

Vevő neve: ………………………..  

Adószáma: ………………………… 

Kelt, 

P. H. 

................................. 
aláírás 

Eurojet tölti ki: Nyilatkozat száma: 2021/……… 
 

Törvényi magyarázat: 
3§ (6) A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak 

szerint - a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy 
a) a csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás előállítására használja fel,  
b) az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába a felhasználó kérelmére felvett 
ba) újrahasználható csomagolószert a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben, vagy 
bb) újrahasználható raklapot a beszerzéstől számított legalább 365 napig újrahasználható csomagolóeszközként csomagolás létrehozására, 

használja fel, 
c) a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot 
ca) mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy 
cb) más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) 

használja fel, 
d a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be, 
e)47a raklapot a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetőjeként - a 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében történő 

használat céljából - vásárolja meg, 
f)48 a raklapot a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője számára a 3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében történő 
használatra átadja. 

g) az irodai papírt ISBN számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN-azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány 
előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel. 


