Kitöltési útmutató
a kijelöltek egyszerűsített adatszolgáltatási dokumentumához
A nyomtatvány az egyszerűsített adatszolgáltatás alapdokumentuma, melyen az adott havi értékesített
mennyiséget kell feltüntetni cikkszinten.
Fejadatok kitöltése
 Koncessziószám : A kijelölési dokumentumon szereplő szerződésszám, melynek formája minden
esetben : KJ/HU00001/1
 Koncesszió Gyakorló neve : A gyakorló egyéni vállalkozó, vagy cég neve
 Koncesszió Gyakorló adószáma : A gyakorló egyéni vállalkozó, vagy cég adószáma
 Kijelölt bolt címe : Az értékesítés pontos címe (Település, Cím, Irányítószám)



Időszak : Év és hónap megadása kötelező. Minden esetben egy teljes hónap forgalmi adatait kell
megadni, vagyis minden hónap elsejétől az adott hónap utolsó napjáig.
Pénztárgépek azonosítója : Az üzletben használt pénztárgépek azonosítója.

Adatsorok kitöltése
 Regisztrátor : A termék gyártója, illetve import termék esetében az első forgalomba hozója
 Termékkategória : Az adott termék melyik termékcsoportba tartozik
 Megnevezés : A termék neve
Amennyiben olyan terméket értékesít a kijelölt, mely nincs felvezetve a dokumentum sorai közé,
 a beszállító egyéb termékei alatti üresen hagyott soroknál kérjük a termék minden egyes
adatát megadni a fejlécnek megfelelően,
 amennyiben a beszállító nem szerepel a listán, akkor a lista végére a beszállító
megnevezésével együtt kérjük a termék minden egyes adatát megadni a fejlécnek
megfelelően.





Vonalkód : A termék vonalkódja
Töltési mennyiség : A legkisebb csomagolási egység töltési mennyisége (Cigaretta esetében
megmutatja, hogy egy dobozban hány szál cigaretta van.)
Mennyiségi egység : A töltési mennyiség milyen mennyiségi egységben értendő (szál, darab,
gramm, stb.)
Értékesített mennyiség : Egy adott időszak alatt az értékesítés mennyisége (pl.: 2014
januárjában az adott cigarettából hány dobozzal értékesítettek.) Figyelem! Az adatszolgáltatás
teljesítéséhez kizárólag mennyiségi adatokat kell megadni!
Ha egy terméknek nem volt forgalma az adott boltban a lejelentett időszakban, úgy az
Értékesített mennyiség rovatot üresen kell hagyni.
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A cigarettahüvely, cigarettapapír és füstszűrő esetében nincs termékszintű lista, azokat csak
kiszerelési mennyiségek alapján különböztetjük meg. Tehát ha például többféle, több beszállítótól
származó 200 darabos cigarettahüvelyt is értékesített adott hónapban a kijelölt, akkor ezen
mennyiségek összegét kell feltüntetni az értékesített mennyiség oszlopban.
Példa ezen tételek kezelésére :
Adott hónapban a 200 darabos cigarettahüvelyek értékesítései - Golden Gate Hüvely Blue 200' –
30 darab; Golden Gate Hüvely Red 200' – 50 darab; SILVERADO RED CIGHÜV200 – 30 darab
Értékesített mennyiség : 30+50+30=110
Ebben az esetben a lejelentendő adatok a következők:

Regisztrátor
Több regisztrátor

Termékkategória
Cigarettahüvely

Megnevezés Vonalkód
Cigarettahüvely
200 darabos

Töltési
mennyiség
200

Mennyiségi Értékesített
egység
mennyiség
darab
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