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From : Intercargo Hungary Kft. – Horváth  Gyöngyi  
Subject: tájékoztató /  

GLN szám / környezetvédelmi termékdíj 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Amint az bizonyára Ön előtt is ismert a 10/1995 (IX.28.) KTM, az 53/2003 (IV.11.) Kr. ill. az 
1995. évi LVI törvény rendelkezik a környezetvédelmi termékdíjról.  
 
A fentiek értelmében nem elég a termékdíj bevallása és megfizetése, hanem 2003.01.01-től az  
importőröknek GLN szervezetazonosító számot kell kérnie a GS1 Magyarország Kht-nál.  
A regisztrációra azért van szükség, mert a Környezetvédelmi Minisztérium a GLN szám 
segítségével kéri be a csomagolásra, elektronikai termékekre, akkummlátorokra stb. 
vonatkozó információkat a gazdálkodó szervezetektől.  
 
Ön az GS1 Magyarország honlapján ( www.gs1hu.org ) ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e 
cége GLN számmal. Amennyiben nem, kérjük szíveskedjen regisztrációját elvégezni, mert 
2006.01.01-től GLN szám hiányában vámkezelés nem végezhető.  
Tekintettel arra, hogy jelenleg sokan nem rendelkeznek GLN számmal, információink szerint 
a Vámhivatal biztosít némi türelmi időt.  
 
A GLN szám megkéréséhez a GS1 honlapján minden információ ( Üzletszabályzat, 
Nyilatkozat, díjtételek ) megtalálható.  
 
Fontos, hogy azok, akik működésük során GS1 ( EAN) szabványokat, vonalkódokat, 
elektronikus adatcserét használnak, az Üzletszabályzat 3 § 4. pontja szerint az RH 100-as 
nyomtatványt töltsék ki.  
Akik nem rendelkeznek a fenti rendszerekkel, azoknak a H 100-as nyomtatványon kell 
regisztrálniuk. 
A kitöltött nyomtatványt 6 hónapnál nem régebbi cégkivonat másolatával kell a GS1 
Magyarország Kht. (1139 Budapest, Fáy utca 1/b) részére megküldeni. A beküldött 
okmányok kézhez vétele után a GS1 megküldi a szolgáltatás számláját és a számla 
kiegyenlítése után a honlapon már lekérdezhető a GLN szám, majd postán is megküldésre 
kerül.  
 
Tájékoztatásul a Környezetvédelmi Minisztérium honlapján ( www.kvvm.hu ) a Jogszabályok 
menüpont alatt a „ Termékdíj” keresőszóval megtalálható a termékdíjjal kapcsolatos minden 
fontos rendelet, információ.  
Az GS1 Magyarország információs telefonszáma: 412-3940.
 
További kérdés vagy probléma esetén állok rendelkezésére. 
Tisztelettel: 
 
Horváth Gyöngyi 
Intercargo Hungary Kft. 

http://www.gs1hu.org/
http://www.kvvm.hu/

