Tárgy: tájékoztatás dohányboltban értékesíthető termékek vonatkozásában felmerülő
kérdésekről

Tisztelt Címzett!
A dohányboltban értékesíthető termékek vonatkozásában felmerülő kérdésekkel kapcsolatban – a
hatósági ellenőrzésre jogosult Nemzeti Adó- és Vámhivatal módosított jogértelmezését figyelembe
véve - az alábbiakról tájékoztatjuk.
A dohányboltban értékesíthető termékek körét a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 3.§
8.
pontja
határozza
meg.
Ennek
értelmében
dohányboltban
kizárólag
dohánytermék,dohányterméket kiegészítő termék, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és
fogadás bonyolításával kapcsolatos termék, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben
meghatározott szeszes ital, a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben
meghatározott energiaital, kávé (csomagolt kávé /ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is/, vagy
helyben is fogyasztható kávéital), ásványvíz és üdítőital, a Bizottság vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I.
mellékletének módosításáról szóló 2010. október 5-i 861/2010/EU rendelete szerinti 2105 00
vámtarifa szám alá tartózó (fagylalt és más ehető jégkrém) termék, újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány, jogszabály által meghatározott más termék forgalmazható.
A törvényben meghatározott, az értékesíthető termékek taxatív felsorolásából adódóan egyéb
termék forgalmazására – akár ellenérték fejében, akár ellenérték nélkül – nincs lehetőség! A
forgalmazás ténye független az ellenérték mértékétől, így a dohányboltban nem
forgalmazható termékek promóciós céllal sem adhatók át a vásárlók részére.
Az öngyújtó, mint dohányterméket kiegészítő termék az Fdvtv. 3. § 8. b) pontja szerint
forgalmazható dohányboltban, ugyanakkor a jogszabály a rágógumit nem nevesíti, így annak
forgalmazása nem lehetséges. Tehát a rágógumit is tartalmazó promóciós öngyújtó csomag csak a
nemzeti dohányboltokon kívül eső üzletkörben forgalmazható!
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Fdvtv. a csomagolóeszköz tekintetében nem tartalmaz
rendelkezéseket. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység keretében – mint
dohánytermék forgalmazásával, értékesítésével közvetlenül összefüggő szolgáltatás nyújtása a
fogyasztók részére – a dohánytermék-kiskereskedő egyéni döntése alapján tartható a
dohányboltban csomagolóeszköz és az akár ingyen, akár térítés ellenében adható a vevőnek.
Tájékoztatjuk, hogy az értékesíthető termékekkel kapcsolatos egyéb információ a Nemzeti Adó és
Vámhivatal weboldalán az alábbi linkre kattintva érhető el, ahol a fenti esetekre vonatkozó konkrét
kérdések a 41. és 50. kérdéseknél kerülnek megválaszolásra.
http://www.nav.gov.hu/nav/trafik/trafik_gyik/gyik_trafik/egyeb_trafik#faq_4652686
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, kérjük szíveskedjen a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes Megyei Vámigazgatóságával felvenni a kapcsolatot.
Budapest, 2014. 06. 20.
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