Tisztelt Koncesszió Jogosult, Koncesszió Gyakorló, Kijelölt!
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) az alábbiakban
tájékoztatja Önt a dohánytermék-kereskedelemre vonatkozó hatályba lépett és az ezt követően hatályba lépő jogszabály-módosításokról.
1, A dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység szüneteltetésének részletes szabályai
A 181/2013. (VI.7.) Kormányrendelet 2013. november 30. napján hatályba lépő rendelkezései értelmében a dohánytermék-kiskereskedelemi
tevékenység végzésének szüneteltetését az engedélyt kiadó vámhatóságtól lehet kérni. A szüneteltetést a már kiadott engedély hatálya alatt a
dohánytermék-kiskereskedő legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb hat hónapos időtartamra kérheti.
A szüneteltetésre vonatkozó engedély akkor adható meg a vámhatóság részéről, ha a szüneteltetési kérelemmel érintett településen a
szüneteltetést kérő dohánytermék-kiskereskedőn kívül legalább egy dohánytermék-kiskereskedő gyakorolja a tevékenységét.
Amennyiben a vámhatóság a kérelemnek helyt ad, a kérelmező a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a határozatban megjelölt
időtartamban szüneteltetheti. Ez a vámhatósági engedély időtartamát nem hosszabbítja meg, és a kiskereskedőt nem mentesíti a koncessziós
szerződésben meghatározott, koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A szüneteltetésre vonatkozó határozatban megjelölt
időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységét folytatni.
2, Dohánybolt elhelyezkedésével kapcsolatos szabályok
A 181/2013. (VI.7.) Kormányrendelet 2013. november 29. napján hatályba lépő rendelkezései szerint dohánybolt nem működhet másik dohánybolt
bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.
A fenti rendelkezés akkor tekinthető megtartottnak, ha a dohányboltok (egymáshoz legközelebb eső) bejáratainak középvonalától számított
legrövidebb, szabályos gyalogos közlekedési útvonal hossza eléri vagy meghaladja a 200 métert. A fenti szabályt elkülönített hely esetében nem
kell alkalmazni.
A fenti előírásokat csak a 2013. november 30. után benyújtott új engedély iránti, illetve az engedély módosítására irányuló kérelmekre kell
alkalmazni. Abban az esetben, ha a vámhatóság a hivatkozott rendelkezés megsértését észleli, azon dohánytermék-kiskereskedővel szemben jár
el a jogszabály megtartása érdekében, aki az adott dohányboltra vonatkozó engedély iránti kérelmét későbbi időpontban nyújtotta be a
vámhatósághoz.
Dohánybolt nem létesíthető olyan építményben, illetve nem választható le olyan építményből, amelyben 2500 négyzetméternél nagyobb
alapterületű eladótérrel rendelkező üzlet (kereskedelmi egység) vagy üzemanyagtöltő állomás (illetve azt kiszolgáló kereskedelemi egység)
működik.
Dohánybolt nem létesíthető továbbá a fenti, 2500 négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzletet vagy üzemanyagtöltő
állomást működtető építményhez kapcsolódó üzletsoron, akkor sem, ha az az építménytől fizikailag elkülönül. Nem létesíthető dohánybolt a fenti,
2500 négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzletet vagy üzemanyagtöltő állomást működtető építmény rendeltetésszerű
használatához biztosított parkolóban, ideértve annak járművel vagy gyalogosan használható közlekedési útvonalait, határoló területeit, továbbá az
ahhoz kapcsolódó fásított vagy füvesített területet. Az üzemanyagtöltő állomás területéből bármely célból vagy jogcímen leválasztott területen sem
létesíthető dohánybolt.
Azok a dohánytermék-kiskereskedők, akik jelenleg 2500 négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzletben vagy
üzemanyagtöltő állomáson működő dohányboltban folytatják tevékenységüket, úgy a tevékenységüket azon a helyen legfeljebb 2014. május 30-ig
folytathatják.
A fenti rendelkezések betartásának ellenőrzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik.
3, Egyszerűsített nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség bizonyos dohánytermék-kiskereskedők részére
A 244/2013. (VI.30.) Kormányrendelet 2013. november 29. napján hatályba lépő rendelkezése szerint a tevékenységét kijelölés alapján végző
dohánytermék-kiskereskedő, valamint aki a tevékenységét a vámhatóság engedélyével szünetelteti, a nyilvántartás-vezetési és adatszolgálati
kötelezettségének havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell eleget tenni, elektronikus vagy postai adatközlés útján.
Az egyszerűsített nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre:
1.
A bejelentőre vonatkozó adatok:
a)
a tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó adószáma;
b)
a tevékenység végzésének pontos címe;
c)
az értékesítési helyen használt pénztárgépek azonosítója.
2.
Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:
a)
az értékesített érintett termékek összesítve
Tájékoztatjuk, hogy az ND Nonprofit Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelő egyszerűsített nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére szolgáló dokumentum kialakításán dolgozik, mely legkésőbb 2013. december 10-ig megküldésre kerül az érintettek részére és
egyidejűleg a Társaság honlapján kihirdetésre kerül.
4, Feketekereskedelem elleni fellépés
2014. január 1-től hatályba lép a 2003. évi CXXVII. törvény (Jövedéki törvény) módosítása, amely módosítás a dohánytermék vonatkozásában a
feketekereskedelem elleni fellépést célozta meg. A módosításnak a dohánytermék-kiskereskedelemre vonatkozó legfontosabb rendelkezései az
alábbiakban találhatóak.
Dohánygyártmány beszerzésekor a dohánytermék-kiskereskedelemi engedélyét vagy a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó
jogosultságát igazoló okiratot (kijelölési okirat) az eladó kérésére a dohánytermék-kiskereskedő köteles bemutatni.
Cigarettapapír-lapot, cigarettapapír-hüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt 2014. január 1. napjától kizárólag dohányboltban, elkülönített helyen és kijelölt
által működtetett üzletben lehet értékesíteni! Ennek az ellenőrzése, felügyelete a vámhatóság hatáskörébe tartozik. Jogellenesen értékesített
cigarettapapír-hüvely, illetve cigarettapapír-lap minden darabja után 500 forint, dohánylevél-töltő minden darabja után 15 ezer forint jövedéki bírság
szabható ki a vámhatóság részéről.
Mindezek mellett szigorodnak a szárított és fermentált dohány értékesítésére, birtoklására és tárolására vonatkozó előírások, valamint az ezen
előírások megsértése esetén a vámhatóság részéről alkalmazható szankció mértéke is.
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