
TERMÉKDÍJ NYILATKOZAT 
2011. évi LXXXV. törvény 

Név / Cégnév:  __________________________________________ 

Lakcím / Székhely:  __________________________________________ 

Adóazonosító jel/Adószám: __________________________________________ 

Megrendelés tárgya:  __________________________________________ 

 
Ezúton nyilatkozom, hogy  
• a megrendelt termék termékdíjköteles reklámhordozó papír és 
 a teljes nyomtatott felületére vetítve több, mint 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál 

(reklámhordozó papír, 85 Ft/kg) 
 a teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám terjesztésére szolgál 

(nem termékdíj köteles) 
 közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében adja ki  

(nem termékdíj köteles) 
 
• a megrendelt termék nem termékdíjköteles reklámhordozó papír, mert 
 nem tartalmaz gazdasági reklámot 
 nem tartozik a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által 

meghatározott sajtótermékek egyik kategóriájába sem az alábbiak közül: időszaki lap egyes 
lapszámai, röplap, egyéb szöveges kiadvány, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, 
térkép, nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya (a névjegykártya kivételével), 
nyomtatott naptár, nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter 

 ISBN számmal ellátott könyv 
 tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv 
 termékdíjköteles csomagolószernek minősül (19 Ft/kg) 

 
• a megrendelt termék termékdíjköteles irodai papír, mert 
 nem tartalmaz gazdasági reklámot, viszont a VTSZ szám alapján irodai papír kategóriába tartozik 

(19 Ft/kg) 
 

Kérem, a megfelelőt jelölje X-el, vagy húzza alá! 

A megrendelő által tett nyilatkozat tartalmáért a Szó-Kép Nyomdaipari Kft. nem felel. 

A megrendelő írásban nyilatkozik a megrendelés, de legkésőbb a szerződéskötés során a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé. 
Amennyiben a nyilatkozó nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerint jár el vagy ezt nem tudja igazolni, a termékdíjköteles termék 
termékdíját és a termékdíj-kötelezettség keletkezésének 5. § (1) bekezdésben meghatározott időpontjától számított késedelmi pótlékot a 
nyilatkozó köteles megfizetni. 
27/A. § (2) Ha a termék egyidejűleg 
a) csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn, vagy 
b) irodai papír és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a reklámhordozó papír jelleg alapján áll fenn. 
 
Dátum: ........................................ 
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