Csomagolószernek minõsülõ termékek termékdíjtétele
Megnevezés

Alapanyag

Díjtétel - Megrendelõ nyilatkozata alapján
a KVTD elõírásai szerint

Díjtétel -

Csomagolószer

nyilatkozat hiányában,
vagy ha a nyilatkozat nem a
KVTD elõírásai szerint készült.

85 Ft

Alátét, Asztali kínáló, Betét, Bliszter,
Doboz, Karton, Pánt, Tok, Tömbtartó

papír, karton, hullámkarton

19 Ft

Címke, matrica
(ha a csomagolás része)

papír, öntapadó papír

19 Ft

Papírtáska

papír, karton, hullámkarton

19 Ft

Egyéb csomagolsára használt papír
és karton (ha a csomagolás része)

papír, karton, hullámkarton

19 Ft

CD, DVD tok
(ha a csomagolás része)

papír, karton, hullámkarton

19 Ft

Alátét, Asztali kínáló, Betét, Bliszter,
Doboz, Karton, Pánt, Tok, Tömbtartó

mûanyag

57 Ft

Címke, matrica
(ha a csomagolás része)

mûanyag, mûanyag öntapadó

57 Ft

Papírtáska

mûanyag

57 Ft

Egyéb csomagolsára használt papír
és karton (ha a csomagolás része)

mûanyag

57 Ft

85 Ft

CD, DVD tok
(ha a csomagolás része)

mûanyag

57 Ft

85 Ft

ESETI VAGY
IDÕSZAKI
NYILATKOZAT -

85 Ft

ESETI VAGY
IDÕSZAKI
NYILATKOZAT -

85 Ft
85 Ft

amennyiben a
amennyiben a
csomagolóanyagot vagy
csomagolóanyagot vagy
a csomagolási segéda csomagolási segédanyagot, mint annak
anyagot más termék
végfelhasználója nem
elõállításához közvetlen
a csomagolás
anyagként / alapanyagként
elõállítására használja fel:
használja fel:

85 Ft

85 Ft
85 Ft

O Ft

O Ft

85 Ft

* ha egy termék vámtarifaszáma és funkciója alapján a reklámhordozó és csomagolószer fogalmának is megfelel, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer
jellege alapján áll fenn, és errõl a megrendelõ TERMÉKDÍJ nyilatkozattal köteles nyilatkozni!

Irodai papírnak minõsülõ termékek termékdíjtétele
Megnevezés

Alapanyag

Díjtétel - Megrendelõ nyilatkozata alapján
a KVTD elõírásai szerint
NEM tartalmaz gazdasági reklámot

50 %-nál több
gazdasági reklámtartalom

Díjtétel nyilatkozat hiányában,
vagy ha a nyilatkozat nem a
KVTD elõírásai szerint készült.

Jegyzettömb, jegyzetfüzet, notesz,
betétlapos tömb

papír, karton

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Spirálfüzet, füzet, regiszter

papír, karton

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Boríték, levélpapír

papír, karton

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Dosszié, mappa, gyûrûs mappa,
iratredezõ, iratborító

papír, karton

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Pausz

papír

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Tömb, tömbtartó

papír, karton

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Tanúsítvány, oklevél, bizonyítvány

papír, karton

19 Ft

85 Ft

85 Ft

Önátírós nyomtatvány, ûrlap

papír

19 Ft

85 Ft

85 Ft

* ha egy termék vámtarifaszáma és funkciója alapján a reklámhordozó papír és az irodai papír fogalmának is megfelel, akkor a termékdíj-kötelezettség a
reklámhordozó papír jellege alapján áll fenn, és errõl a megrendelõ TERMÉKDÍJ nyilatkozattal köteles nyilatkozni!

Reklámhordozó papírnak minõsülõ termékek termékdíjtétele
Megnevezés

Alapanyag

Díjtétel - Megrendelõ nyilatkozata alapján
a KVTD elõírásai szerint
50 %-nál több
gazdasági reklámtartalom esetén

Idõszaki lap egyes számai

papír, karton

85 Ft

Egyéb nyomtatott anyagok közül a
grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó
kiadvány

papír, karton

85 Ft

Térkép

papír, karton

85 Ft

0 Ft

Díjtétel nyilatkozat hiányában,
vagy ha a nyilatkozat nem a
KVTD elõírásai szerint készült.

85 Ft
1. 50 %-nál kevesebb gazdasági
rekámtartalom esetén
2. Közhasznú szrvezet, vagy állami
önkormányzati szerv saját feladatkörében kiadott kiadványa

85 Ft
85 Ft

Nyomtatott képeslap, üdvözlõlap és
más hasonló kártya

papír, karton

85 Ft

Nyomtatott naptár

papír, karton

85 Ft

Nyomtatott üzleti reklámanyag

papír, karton

85 Ft

Katalógus, prospektus

papír, karton

85 Ft

Reklámposzter, szórólap, flyer

papír, karton

85 Ft

Röplap és egyéb szöveges kiadvány,
ideérte azt is, ha más kiadvány
melléklete

papír, karton

85 Ft

Matrica, címke

papír, öntapadó papír

85 Ft

Használati útmutató, betegtájékoztató

papír, karton

nem reklám

Névjegykártya

papír, karton

nem reklám

85 Ft

ISBN számmal ellátott könyv

papír, karton

nem reklám

85 Ft

Tankönyv jegyzékbe felvett könyv

papír, karton

nem reklám

85 Ft

3. Egyáltalán nem tartalmaz gazdasági
reklámot
4. Nem minõsül a médiaszolgáltatásokról és a tömeg kommunikációról szóló
törvény által meghatározott
sajtótermék, egyéb nyomtatott
anyagok egyikének sem
5. ISBN számmal rendelkezõ könyv
6. Tankönyv jegyzékbe felvett könyv
7. KVTD elõírásai szerinti nyilatkozat
alapján

85 Ft
85 Ft
85 Ft
85 Ft
85 Ft
85 Ft
85 Ft
85 Ft

* a nyilatozat csak abban az esetben vehetõ figyelembe, amennyiben a Megrendelõ a megrendeléssel egyidejûleg írásban nyilatkozik a mentességi feltétel
fennállásáról.

