
 
Reklámhordozó papír 

 
 

Vtsz Megnevezés Kivétel Díjtétel 
4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, 

írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, 
iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti 
űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták 
vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból 
 

Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz 
és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra 
 

64 Ft/kg 
 

4901 Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is 
 

könyv, tankönyv 
 

64 Ft/kg 
 

4902 Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is 
 

 64 Ft/kg 
 

4903 Gyermekképeskönyv, rajzoló- vagy kifestőkönyv 
 

könyv, tankönyv 
 

64 Ft/kg 
 

4904 Kézírásos vagy nyomtatott zenemű, illusztrálva vagy bekötve is 
 

 64 Ft/kg 
 

4905 Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az 
atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is 
 

 64 Ft/kg 
 

4906 Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, 
helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra 
fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai 
 

 64 Ft/kg 
 

4909 Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, 
helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra 
fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai 
 

 64 Ft/kg 
 

4910 Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is 
 

 64 Ft/kg 
 

4911 Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is 
 

címtár, névtár, névjegy, levélpapír, ügyviteli 
nyomtatvány,nyomtatott kép, használati 
utasítás, garancialevél 
 

64 Ft/kg 
 

 
 
Reklámhordozó papírnak a Ktdt. értelmezése szempontjából akkor minősül a termék, ha  

• a 2. § 26. pontjában foglalt definíciónak megfelel, - 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, az egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, az üdvözlő- és más hasonló 
kártya - a névjegykártya kivételével -, 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 mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik. 

• vámtarifaszáma szerepel az 1. számú mellékletben, - Vtsz 48, 49 
• gazdasági reklámot nyomtatott felületére vetítve több, mint 50 %-ban tartalmaz és 
• nem szerepel a kivételek között.  
 

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:  
a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,  
b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,  
c) a könyv, tankönyv. 
 

Az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép belföldi előállítása 
esetén a megrendelő írásban nyilatkozik a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék - annak mellékletét is ideértve - 
reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyiben a nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék megrendelése nem reklámhordozó papír belföldi 
előállítására vonatkozik, úgy a belföldi megrendelőnek jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a Ktdt. 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó 
papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. 

 A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az (1) bekezdésben megnevezett, általa előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát, és azt az 
állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatni. 

 
 
  
 

Csomagolóanyagok és csomagolási segédanyagok 
 

 
Vtsz Megnevezés Kivétel Díjtétel 

4819 
 

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból; iratgyűjtő doboz, 
levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra 
 

- Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz 
és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra 
 

20 Ft/kg 
 

4821 Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is 
 

tanszerek; dokumentumok, árut nem tartalmazó 
levélküldemények azonosító címkéi 
 

20 Ft/kg 
 

 



A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint – nyilatkozik a kötelezett belföldi vevője (a 
továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy  
a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíj átalány fizetésére jogosult, vagy  
b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy  
c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel. 
  
A nyilatkozattétel részletszabályait a Vhr. rendezi, mely szerint a kötelezett belföldi vevője nyilatkozatát írásban köteles megtenni, méghozzá meghatározott 
adattartalommal, melyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan.  


