Nyilatkozat termékdíj kötelezettségről
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) 2. § (26) bekezdésében és annak végrehajtásáról
szóló 343/2011.(XII.29.) Kormányrendelet (KtdtVhr.) 26. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint

Ezúton nyilatkozom a Kvadrát 97 Kft. felé (1118 Budapest, Ugron Gábor u.12., adószám: 12228227-2-43),
hogy az általunk 2012. ……..……hó .… napján megrendelt ………………………………………………..
című termék, a 2011. évi környezetvédelmi termékdíjról szóló LXXXV. törvény értelmében a következő
kategóriába esik:
1.) A termék belföldi előállítású reklámhordozó papír, ezért termékdíj köteles.
2.) A termék belföldi előállítású időszaki kiadvány, de legalább 50 %-ban gazdasági reklámot tartalmaz,
ezért termékdíj köteles.
3.) Ktdt. 2. § 26. (a) pont szerint: a termék, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában
nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap, ezért nem termékdíj köteles.
4.) Ktdt. 2. § 26. (b) pont szerint: a termék közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által,
alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap, ezért nem termékdíj köteles.
5.) Ktdt. 2. § 26. (c) pont szerint: a termék könyv, tankönyv, ezért nem termékdíj köteles.
6.) Ktdt. 4. § 2. (a) pont szerint: termékdíj kötelezettség nem keletkezik, mivel a termék értékesítése
teljes egészében külföldre történik. (a külföldi partnerek nevében a nyomda, mint előállító nyilatkozik)
7.) Ktdt. 14. § 5. (a) pont szerint: külön szerződés alapján a termékdíj kötelezettséget átvállalom, mivel a
termékdíj köteles termék legalább 60%-át külföldre értékesítem.
8.) Ktdt. 14. § 5. (b) pont szerint: külön szerződés alapján a termékdíj kötelezettséget átvállalom, mivel
a termékdíj köteles termék bérgyártatója vagyok.
Kérjük a megfelelő sorszámot (1-8) bekarikázni szíveskedjenek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, ha a
nyilatkozatot nem kapjuk meg, úgy a termékdíjat számlánkba beállítjuk.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Ktdt. 27/A. § (2) pont szerint: belföldi előállítású reklámhordozó
papír esetén, a nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó megrendelő, termékdíj-kötelezetté válik!
Kelt, …………………….. 201… év …………………. hó ……. nap

Megrendelő cég neve: ……………………………..
Székhelye: …………………………………………
Adószáma: …………………………………………

……………………………………………….
Megrendelő aláírása
P.H.

Jelen nyilatkozatot kitöltve, bélyegezve és aláírva a +36 1 319 1599 számú faxszámra vagy a info@kvadratprint.hu e-mail címre
kérjük visszaküldeni!

