A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának vámhatósági szempontú
feltételei
1.

Irányadó jogszabályok:

-

A
fiatalkorúak
dohányzásának
visszaszorításáról
és
a
dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.)
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

-

2.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó határidők

2013. július 1-jét követően a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet kizárólag a
vámhatósági engedély birtokában lehet folytatni. A koncessziós szerződés megkötése még
nem elégséges feltétele a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának, tehát a
vámhatósági engedély megszerzéséig a koncesszió elnyerése esetén sem lehet a
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet megkezdeni, vagyis dohányterméket
forgalmazni, illetve beszerezni.
2013. május 1-je és 2013. június 30-a között a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
általános szabályok betartása mellett lehetőség van a dohánybolt előzetes üzemeltetésére,
amennyiben a dohánytermék-kiskereskedő – az egyébként 2013. július 1-jétől érvényes –
vámhatósági engedélyét 2013. július 1-jét megelőzően (legkorábban 2013. május 1-jén) veszi
kézhez. A dohánybolt előzetes üzemeltetésére a vámhatósági engedély birtokában is kizárólag
akkor kerülhet sor, ha a vámhatósági engedéllyel rendelkező dohánytermék-kiskereskedő a
dohánybolt előzetes üzemeltetésére irányuló szándékát az engedélyt kiadó vámhatóság felé
bejelenti.
A dohánybolt előzetes üzemeltetéséhez működési engedély nem szükséges.
Előzetes üzemeltetés keretében kizárólag az Fdvtv. 3. § 8. pont szerinti termékek
forgalmazhatók. Amennyiben az előzetes üzemeltetés során az engedélyes a
dohánytermékeken kívül az Fdvtv. 3. § 8. pontjában foglalt termékeket is forgalmazni
kívánja, akkor az arra vonatkozó szándékot az Fdvtv. 13/A. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján az engedélyt kiadó vámhatósághoz előzetesen be kell jelenteni.
3.

Vámhatósági engedély iránti kérelem

Mivel a koncessziós szerződés által nyújtott dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság
megszűnik, ha a jogosult a tevékenységet nem kezdi meg a szerződés aláírását követő hat
hónapon belül, ezért célszerű a szerződés aláírását követően a legrövidebb időn belül a
dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelmet és annak szükségszerű mellékleteit
benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) illetékes szervéhez.

A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély kiadására a dohánybolt/elkülönített hely fekvése
szerint megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság rendelkezik illetékességgel. A
megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok elérhetőségeit e fejezet későbbi része
tartalmazza.
3.1. Vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtása
A kérelem benyújtásához jogszabály nem teszi kötelezővé formanyomtatvány alkalmazását,
azonban a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalmát az Fdvtv.,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) meghatározza. Ezért annak érdekében, hogy a kérelem
benyújtásakor az elbírálásához szükséges adatok rendelkezésre álljanak, a kérelemmel
kapcsolatos ügyintézés gördülékenyen történhessen, valamint a hiánypótlások elkerülhetőek
legyenek és ennek következtében a kérelmezők a kérelem benyújtásától számított lehető
legrövidebb idő alatt megkaphassák az engedélyt, javasolt a NAV honlapján található kérelem
nyomtatványt alkalmazni, amely a http://nav.gov.hu/ honlap „Nyomtatványkitöltő programok
/ Nyomtatványkitöltő programok” menüpontjában érhető el, „VPOP_DK01” néven.
Figyelem!
A kérelem nyomtatvány csak számítógépen az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keret
program használatával tölthető ki, amely a http://nav.gov.hu/ honlap „Nyomtatványkitöltő
programok / Nyomtatványkitöltő programok” menüpontjában érhető el.
A kitöltést követően a kérelem megküldhető Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve
kinyomtatható és benyújtható postai úton vagy személyesen.
Figyelem!
Nem tekinthető elektronikus úton benyújtottnak az e-mailben küldött engedélykérelem!
A kérelem az Fdvtv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján igazgatási-szolgáltatási
díjköteles. Az igazgatási-szolgáltatási díjat a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának
és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 34/2012. (XII.10.) NGM rendeletben
(továbbiakban: NGM rendelet) meghatározott módon és mértékben, továbbá az ott
meghatározott számlaszámra történő befizetéssel kell leróni.
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 27 500 forint. Az engedély módosításáért 14 000 forint
díjat kell fizetni.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyt kiadó vám- és pénzügyőri igazgatóság
felügyeletét ellátó vám- és pénzügyőri főigazgatóság alábbi táblázatban felsorolt
számlaszámára kell megfizetni. A befizetés történhet átutalással, illetve készpénz-átutalási

megbízással postán feladva. Készpénz-átutalási megbízás az engedélyező vám- és pénzügyőri
igazgatóságokon kérhető. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási
szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni.
NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri
10023002-00288695-00000000
Főigazgatóság
NAV Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri
10027006-01455647-00000000
Főigazgatóság
NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri
10034002-01455544-00000000
Főigazgatóság
NAV Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri
10028007-01455692-00000000
Főigazgatóság
NAV Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri
10047004-01455764-00000000
Főigazgatóság
NAV Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri
10029008-00283748-00000000
Főigazgatóság
NAV Dél-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri
10024003-01455661-00000000
Főigazgatóság
3.2. Vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtásának előfeltételei
Ahhoz, hogy az engedély iránti kérelem egyáltalán benyújtható legyen, előzetesen több
feltételnek is meg kell felelni.
 Ha a kérelmező az engedély iránti kérelmet elektronikus úton kívánja benyújtani, annak
előfeltétele az Ügyfélkapu regisztráció, vámazonosító szám (továbbiakban: VPID szám)
megléte és az Egységes Ügyfél Címtár (a továbbiakban: EÜC) regisztráció.
Ügyfélkapu regisztráció: Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Ügyfélkapu
regisztrációval és a kérelmét/bejelentését elektronikus formában kívánja benyújtani, azt
előzetesen el kell végeznie. (Az Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos információk a
www.magyarorszag.hu oldalon találhatóak, vagy az okmányirodákban kérhetőek.)
A VPID szám igénylésére, módosítására vonatkozó eljárási szabályok a következő elérési
úton ismerhetőek meg:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/vam/vpid_eori.html
EÜC regisztráció: az elektronikus kérelem/bejelentés vámhatóság részére történő
elektronikus benyújtásának előfeltétele továbbá az EÜC regisztráció. Az EÜC
regisztráció kiadása előzetes regisztrációs eljárásban valósul meg, amellyel kapcsolatos
tudnivalók az alábbi linken tekinthetők meg: http://nav.gov.hu/nav/ebevallas/ugyfelkapu.
 A kérelmet annak a vállalkozónak, illetve gazdasági társaságnak kell benyújtania a NAV
illetékes szervéhez, amely a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végezni fogja.

Aki tehát a koncessziós szerződés aláírásakor még nem rendelkezik olyan gazdasági
társasággal vagy egyéni vállalkozással, amelyen keresztül a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység végezni fogja, az – ha eddig még nem tette meg – azonnal
intézkedjen a gazdasági társaság megalapítása és cégbírósági bejegyzése vagy a
vállalkozói engedély kiváltása iránt, mert kérelmét csak ennek megléte esetén tudja
benyújtania.
Figyelem!
Fentiekre fokozottan kell ügyelnie azoknak a jogosultaknak, akik a koncessziós szerződésben
azt vállalták, hogy a tevékenységet 2013. július 1-től megkezdik, mivel számukra –
figyelemmel arra, hogy a NAV az engedélyt 30 nap alatt bírálja el – a koncessziós szerződés
aláírásától 2013. július 1-ig rendkívül rövid határidő áll rendelkezésre a társaság alapításra és
az engedély megszerzésre.
Több koncessziós szerződés esetén a vámhatósági engedély iránti kérelmet a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei vám- és pénzügyőri
igazgatósághoz, külön-külön kell benyújtani!
Több koncessziós szerződés esetén is elegendő egy alkalommal megtenni az Ügyfélkapu
regisztrációt, a VPID szám igénylését és az EÜC regisztrációt!
A vámhatósági engedély iránti kérelem postán keresztül vagy személyesen történő benyújtása
esetén, ha a kérelmező nem rendelkezik VPID számmal, akkor azt legkésőbb a kérelem
benyújtásával egyidejűleg kell igényelni a „12VBT” Adatlap belföldi gazdálkodó és az egyéni
vállalkozók nyilvántartásában szereplő vállalkozók részére elnevezésű nyomtatvány
benyújtásával, mivel annak hiányában a vámhatóság nem tudja lefolytatni ez engedélyezési
eljárást. A VPID szám természetesen igényelhető a kérelem benyújtását megelőzően is. A
„12VBT” adatlap letölthető és kinyomtatható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Internetes
honlapjáról az alábbi linken:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/vam/vpid_eori.html.
Ugyanitt letölthető és kinyomtatható a „12VBT” adatlap kitöltési útmutatója is. A kitöltött
adatlapot a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelemmel együtt kell a
tevékenység végzésének helye szerint illetékes vám- és pénzügyőr igazgatósághoz benyújtani.
Amennyiben az engedélykérelem benyújtása előtt kérelmezik a VPID számot, azt bármely
vám- és pénzügyőri igazgatósághoz be lehet nyújtani. Több telephely esetén is elegendő egy
VPID szám iránti kérelmet benyújtani.
3.3. Vámhatósági engedély iránti kérelem kötelezően csatolandó mellékletei
Kérelem mellékleteként az alábbi okmányokat kell csatolni:
 koncessziós szerződés eredeti példánya,
 a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat



Ha a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet nem az egyéni vállalkozó vagy a
gazdasági társaság tulajdonában található üzlethelyiségben végzik, akkor az adott
üzlethelyiség használati jogcímét igazoló dokumentumokat is (pl. bérleti szerződés)
csatolni kell a kérelemhez.
 Saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lapot nem kell csatolni, elég a tulajdont a
kérelem nyomtatványon jelölni.
 helyszínrajz
 Legalább A4 nagyságban.
 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat,(készpénz-átutalási megbízás
esetén a feladóvevény eredeti példánya)
 a gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirat, alapszabály)
Az eredetben benyújtott okmányokat legkésőbb az engedélyezési eljárás befejeztével, de ha a
kérelmező kéri, az eljárás bármely szakaszában – az azokról készült másolatok kérelemhez
történő csatolásával egyidejűleg – az eljáró vám- és pénzügyőri igazgatóság a kérelmező
részére visszaszolgáltatja.
Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül történik, akkor ezen
okmányokat mellékletként pdf vagy jpg formátumban kell csatolni, de az eljárás során azok
eredeti példányának bemutatását a vám- és pénzügyőri igazgatóság megkövetelheti.
3.4. Vámhatósági engedély iránti kérelem egyéb mellékletei
A vámhatósági engedély iránti kérelem elbírálásához más dokumentumok is szükségesek,
azonban ezek rendelkezésre állnak más hatóságok, illetve a NAV nyilvántartásaiban, ezért
benyújtásukra a kérelmező nem kötelezhető. Ezeket az okmányokat az eljáró igazgatóság
fogja beszerezni az engedélyezési eljárás során, amely idő azonban nem számít bele az
ügyintézésre rendelkezésre álló 30 napos időbe.
Amennyiben az alább felsorolt okmányok a kérelmező rendelkezésére állnak és azt csatolja a
kérelemhez, az eljáró igazgatóság azt befogadja, ami által rövidülhet az ügyintézési határidő,
így a dohány-kiskereskedelmi tevékenység is hamarabb kezdhető meg.
Ezek az alábbi okmányok:
 cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány/nyilvántartásba vételi igazolás,
 ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet nem dohányboltban, hanem egyéb
üzletben kizárólag az erre elkülönített helyen fogják végezni – csak olyan településen
lehet, ahol a lakosok száma kevesebb, mint 2000 fő - szükséges az üzlet működési
engedélye, illetve a működés megkezdésének önkormányzathoz történő bejelentésének
igazolása,
 a kérelmet benyújtó egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság székhelye szerint
illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven
belül a kérelmezővel szemben jogerősen 1 millió forintot meghaladó adóbírság, vagy 200
ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírság kiszabására nem került sor.

Figyelem!
Az engedély megszerzését követően 3 hónapon belül meg kell kezdeni a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenységet, ugyanis az Fdvtv. 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján a NAV
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt
visszavonhatja, ha a dohánytermék kiskereskedő a dohánytermék kiskereskedelmi
tevékenységét az engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, vagy
tevékenységét engedély nélkül szünetelteti. Ha az engedély visszavonásáról rendelkező
határozat jogerőre emelkedik, akkor az Fdvtv. 14. § (1) bekezdés f) pontja alapján a
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik és új koncessziós pályázatot kell
kiírni, azaz a tevékenységet végző nem végezheti tovább a tevékenységet, mert nem
rendelkezik sem koncessziós szerződéssel sem vámhatósági engedéllyel.
3.5. Változás bejelentés, kérelem módosítása
Az Fdvtv. 13. § (7) bekezdése szerint az engedély iránti kérelemben megadott, valamint az
engedélyben foglalt adatokat érintő minden változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel
járó változásnak kell tekinteni. Ezeket a változásokat az engedélyesnek a változás
bekövetkezésétől számított 15 napon belül be kell jelentenie annak a vám- és pénzügyőri
igazgatóságnak, amely a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyt kiadta. A kérelem
nyomtatvány nem csak kérelem benyújtására, hanem a későbbiek során az engedély
módosítására, illetve az Fdvtv. 13.§ (7) bekezdésben meghatározott változás bejelentésre is
szolgál. A bejelentést célszerű az engedélykérelem formanyomtatvány alkalmazásával
teljesíteni.
Ha a bejelentett változás nem érinti a kiadott dohánytermék kiskereskedelmi engedélyben
található adatokat (pl. nyitvatartási idő változása, dohánybolt alapterülete, bérleti szerződés
időtartama, az engedélyes saját tulajdonát képező és a tevékenység folytatásául szolgáló
ingatlan tulajdonosának változása, cégvezető kérelemben megadott adatainak változása),
akkor igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem keletkezik.
Ha a változás az engedélyen szereplő adatok változásával is jár (pl. gazdasági társaság
nevének, székhelyének, a bolt címének változása,) a régi engedély bevonása mellett az
engedélyező vám- és pénzügyőri igazgatóság új engedélyt állít ki és az NGM rendeletben
meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség is keletkezik.
3.6. Engedélyező vám- és pénzügyőri igazgatóságok elérhetőségei:
Bács-Kiskun megye közigazgatási területén:
NAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14., 6001 Kecskemét, Pf.: 516
Tel.: 76/513-100, 76/513-170, Fax.: 76/513-117

Békés megye közigazgatási területén:
NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 5., 5601 Békéscsaba, Pf.: 122.
Tel.: 66/323-455, 66/547-330 Fax.: 66/441-298
Csongrád megye közigazgatási területén:
NAV Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
6720.Szeged, Jókai u. 7-9. 6701.Szeged, Pf:156
Tel.: 62/599-300 Fax.: 62/599-399
Baranya megye közigazgatási területén:
NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
7602 Pécs Ágoston tér 6 Pf: 292, 7602 Pécs, Megyeri u .26 Pf:292
Tel.: 72/514-430, 72/503-051 Fax.: 72/514-431, 72/503-052
Somogy megye közigazgatási területén:
NAV Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3., 7401 Kaposvár, Pf.:103
Tel.: 82/527-400;82/529-050 Fax.: 82/527-401;82/529-051
Tolna megye közigazgatási területén:
NAV Tolna Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
7100 Szekszárd, Damjanich u. 50. Pf.: 99. 7101
Tel.: 74/528-160 Fax.: 74/528-161
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén:
NAV Hajdú-Bihar Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
4034. Debrecen, Vágóhíd u. 2.; 4013. Debrecen Pf.:43.
Tel.: (52)521-700; 521-701 Fax.: (52)437-781
Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén:
NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
5000. Szolnok, Ady E. út 21. 5001 Szolnok, Pf.: 49.
Tel.: (56)516-454 Fax.: (56)516-488
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területén:
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
4400. Nyíregyháza, Dózsa György út 39. 4400 Nyíregyháza Pf. 379
Tel.: 42/ 598-340 Fax.: 42/ 598-348, 598-355
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területén:
NAV Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3525 Miskolc, Horváth L. 17-19, 3501 Miskolc, Pf.: 28
Tel.: 46/349-912, 46/348-611, 46/346-703 Fax.: 46/359-866

Heves megye közigazgatási területén:
NAV Heves Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3300 Eger, Grónay S. u. 3. 3301 Pf.:115.
Tel.: 36-410-711,36-412-520 Fax.: 36-516-547
Nógrád megye közigazgatási területén:
NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.3100 Salgótarján, Pf: 129.
Tel.: 32/520-820 Fax.: 32/311-810
Fejér megye közigazgatási területén:
NAV Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 42.
Tel.: 22/512-280 22/512-560 Fax.: 22/512-299 22/513-781 22/512-579
Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén:
NAV Komárom-Esztergom Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
2800 Tatabánya, Erdész u. 'F' épület Pf.:176
Tel.: 34/513730 Fax.: 34/513749
Veszprém megye közigazgatási területén:
NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
8200 Veszprém, Pápai u. 49. 8201 Veszprém, Pf.: 22
Tel.: 88/577-470 Fax.: 88/422-056
Budapest I.,II.,III.,IV.,V. és XIII. kerülete közigazgatási területén:
NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
1037 Budapest, Csillaghegyi út 25.Postacím: 1300 Budapest Pf.: 152
Tel.:1-437-4300 Fax.:1-437-0285
Budapest VI.,VII.,VIII.,X.,XIV.,XV.,XVI., és XVII. kerülete közigazgatási területén:
NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
1064 Budapest Rózsa u. 89, 1387 Bp, Pf. 5.
Tel.: 472-6600 Fax.: 472-6610
Budapest IX.,XI.,XII.,XVIII.,XIX.,XX.,XXI.,XXII., és XXIII. kerülete közigazgatási területén:
NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
1107 Budapest, Száva u. 7.
Tel.: 432-21-00 Fax.: 432-21-99
Pest megye közigazgatási területén:
NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
2040 Budaörs Dózsa Gy. u. 1/B., 2041 Budaörs, Pf.: 134.
Tel.: 23/427-850 Fax.: 23/427-870

Győr-Moson-Sopron megye közigazgatási területén:
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
9024 Győr, Nádor u. 25., 9002 Győr, Pf.: 307.
Tel.: 96/513-950, 96/513-999 Fax.: 96/513-990
Vas megye közigazgatási területén:
NAV Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24. Pf.:8.
Tel.: 94/501-000, 94/501-001 Fax.: 94/501-007
Zala megye közigazgatási területén:
NAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2., 8901 Pf.:198.
Tel.: 92/597-800 Fax.: 92/597-801
4.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok

4.1. Dohánytermék beszerzése
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
vámhatósági engedély birtokában lehet beszerezni.

keretében

dohányterméket

kizárólag

A dohánytermék-kiskereskedő dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőtől szerezhet
be, vagyis a Jöt.-ben meghatározott dohánygyártmány adóraktár engedélyestől, importálótól,
bejegyzett kereskedőtől, illetve jövedéki engedélyes kereskedőtől. A dohányterméknagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosult engedélyesek listája elérhető a NAV
internetes portálján az alábbi menüpontban:
„Adó / Jövedéki adó / Tájékoztatók, információk / Jövedéki engedéllyel rendelkezők”
A Jöt. kivételes esetekben megteremti annak is a lehetőségét, hogy a dohánytermékkiskereskedő dohányterméket más dohánytermék-kiskereskedőtől szerezzen be. Az erre
vonatkozóan a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM
rendelet 135. §-ában foglalt szabályok az irányadók, amelyek meghatározzák, hogy
 átadást, értékesítést megelőzően az átadás-átvétel tervezett időpontját az üzlet fekvése
szerint illetékes vám- és pénzügyőri igazgatóság részére be kell jelenteni;
 átadás-átvétel a vám- és pénzügyőri igazgatósággal a bejelentés alapján egyeztetett
időpontban, annak jelenlétében történhet (kivéve, ha az átadás-átvétel tervezett időpontját
2 héttel megelőzően tett bejelentés alapján a vám- és pénzügyőri igazgatóság nem ajánlott
fel időpontot az esemény lebonyolítására);
 termékkészlet átadás-átvételéről részletes kimutatást (leltárt) és jegyzőkönyvet kell
készíteni.

4.2. A dohánytermék értékesítésének Jöt. szerinti szabályai
Az Fdvtv. dohánytermék-meghatározása a Jöt. szerinti dohánygyártmány-meghatározásnál
bővebb, magába foglalja a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság
alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti, a
dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termékeket is, amelyekre a Jöt. szerinti szabályokat
nem kell alkalmazni.
A Jöt. szerinti dohánygyártmányok, azaz a cigaretta, szivar, szivarka, finomra vágott
fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány kizárólag
 bontatlan fogyasztói csomagolásban, magyar adójeggyel ellátva szerezhető be, tartható
birtokban és forgalmazható!
 az adójegyen feltüntetett kiskereskedelmi eladási áron értékesíthető!
Cigaretta darabonkénti értékesítése tilos! A szivar csak akkor értékesíthető darabonként, ha
annak adójegye szivargyűrűnként került felhelyezésre.
A dohánygyártmányok, azaz a cigaretta, szivar, szivarka, finomra vágott fogyasztási dohány
és az egyéb fogyasztási dohány adómérték-változás esetén a korábbi adómértéknek megfelelő
adójeggyel csak korlátozottan értékesíthetők, az adómérték-változás hatálybalépését követően
maximum 60 napig. A dohánygyártmányok adójegyén a jövedéki adó (vagy az általános
forgalmi adó) mértékének változását az adómérték hatálybalépésének időpontját jelölő hat
numerikus karakterből álló kódszám jelöli. A hat numerikus karakterből álló kódszám a
jövedékiadó- vagy az általánosforgalmiadó-mérték hatálybalépése évének utolsó két
számjelét, a hatálybalépés hónapjának két számjelét, valamint a hatálybalépés napjának két
számjelét tartalmazza. Ez a kódszám az un. adómérték kód, amely jelenleg „121201” (ez alól
kivétel a szivar és a szivarka, mivel azok adómértéke az utóbbi években változatlan). A nem
hatályos adómértékű adójeggyel ellátott dohánygyártmányok a dohánytermék-nagykereskedő
részére visszaszállíthatók, amellyel kapcsolatos további tudnivalók a NAV által korábban
kiadott tájékoztatóban, az alábbi linken olvashatók:
http://nav.gov.hu/nav/szabalyzok/dohanygyartmanyokra_vonatkozo_visszaru.html
A dohánygyártmányok eredetét számlával vagy szállítólevéllel az értékesítés helyén hitelt
érdemlően kell tudni igazolni!
Figyelem!
A fenti szabályok be nem tartása jövedéki eljárást von maga után.
4.3. A dohánytermék értékesítésének Fdvtv. szerinti szabályai
Valamennyi forgalmazott dohánytermékből típusonként, márkajelzésenként, illetve – ha ilyen
van – a márkajelzések minden alfajtája után legalább egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal

felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan, a csomagolás
előlapjával kell megjeleníteni.
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására jogosító vámhatósági engedélyt a
dohányboltban kell tartani, a hatóság kérésére azt be kell tudni mutatni!
4.4. Egyéb termékek forgalmazása
A dohánytermék-kiskereskedő a dohányboltban a dohánytermékeken kívül egyéb, az Fdvtv.ben meghatározott terméket is forgalmazhat, amennyiben ezt a vámhatósághoz bejelenti.
A bejelentéshez szükséges elektronikus nyomtatvány a vámhatóság internetes oldalán, a
„Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok” menüpontban érhető el,
VPOP_DK02 néven.
A bejelentés elektronikus, illetve postai úton, vagy személyesen nyújtható be az engedélyt
kiadó megyei igazgatósághoz. A bejelentés történhet az engedélykérelem benyújtásával
egyidejűleg, vagy azt követően is.
A bejelentés elektronikus benyújtásának feltételei megegyeznek az engedélykérelemmel
kapcsolatosan fent leírtakkal.
Ilyen egyéb, dohányboltban forgalmazható terméknek minősül – többek között – az a
szeszesital is, amelynek alkoholtartalma 1,2% vagy azt meghaladó. Az egyéb, dohányboltban
forgalmazható szeszesitalok egyúttal a Jöt. hatálya alá tartozó jövedéki termékeknek, a Jöt.
fogalomhasználatával alkoholterméknek, sörnek, bornak, pezsgőnek és köztes
alkoholterméknek is minősülnek, amelyekre a jövedéki szabályozás szerinti speciális
szabályok is irányadók az alábbiak szerint.
A jövedéki szempontból vett alkoholterméknek, sörnek, bornak, pezsgőnek és köztes
alkoholterméknek is minősülő, az Fdvtv. szerinti szeszesitalok eredetét – a
dohánygyártmányokhoz hasonlóan – számlával vagy szállítólevéllel az értékesítés helyén
hitelt érdemlően kell igazolni! E termékek kizárólag vámhatósági engedéllyel rendelkező
jövedéki engedélyes kereskedőtől, adóraktártól, importálótól, valamint bejegyzett
kereskedőtől szerezhetők be. A vámhatósági engedéllyel rendelkezők listája az alábbi
menüpontban elérhető:
„Adó / Jövedéki adó / Tájékoztatók, információk / Jövedéki engedéllyel rendelkezők”
A dohánytermék-kiskereskedő dohánygyártmány beszerzésekor a vámhatósági engedélyét,
egyéb termék beszerzésekor pedig a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolását
(vagy ezek másolatát) az eladó kérésére köteles bemutatni. Amennyiben ezt a dohánytermékkiskereskedő nem teszi meg, az eladó nem értékesíthet számára jövedéki terméket.
A dohánytermék-kiskereskedő az alább ismertetett kereskedelmi mennyiséget elérő jövedéki
termékre – amennyiben a vevő kéri – olyan számlát (vagy egyszerűsített számlát) köteles

kiállítani, amely az áfatörvény szerinti adatokon kívül a „Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termékek származásának igazolására nem alkalmas” szöveget is tartalmazza.
Kereskedelmi mennyiségűnek
 a cigaretta 800 darabot,
 a szivar 200 darabot, a szivarka 400 darabot,
 a fogyasztási dohány 1000 grammot,
 a sör 110 litert,
 a köztes alkoholtermék 20 litert,
 az alkoholtermék 10 litert,
 a bor és pezsgő együttesen 90 litert (ebből a pezsgő maximum 60 liter)
meghaladó mennyisége minősül.
A Jöt. szerinti alkoholtermékek (ide sorolhatók például: az égetett szeszesitalok, pálinkák,
párlatok) dohányboltban kizárólag bontatlan fogyasztói palackban, magyar zárjeggyel
(szeszesital vagy pálinka zárjeggyel) ellátva forgalmazható, szerezhető be és tartható
birtokban!
Amennyiben az értékesítés helyén levált vagy sérült zárjeggyel ellátott alkoholtermék
található, javasoljuk áttanulmányozni a NAV által korábban kiadott tájékoztatójában
foglaltakat mely az alábbi linken elérhető:
http://nav.gov.hu/nav/szabalyzok/felhivas_levalt_zarjegy.html?query=s%C3%A9r%C3%BClt
%20z%C3%A1rjegy
Bort értékesíteni, a jövedéki szabályok értelmében bontatlan palackban, vagy bontatlan,
hivatalos zárral ellátott kannában, hordóban lehetséges.
Figyelem!
A fenti szabályok be nem tartása jövedéki eljárást von maga után.
4.5. Adatszolgáltatási kötelezettség
Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó
részletszabályokat az irányadó jogszabályok jelenleg nem részletezik, ezért kérjük Önöket,
hogy figyeljék a Nemzeti Dohány Nonprofit Zrt. honlapját!

