Tárgy: Tájékoztatás a jogszabály-módosítások kapcsán bekövetkező
változásokról, a dohánytermékek árbejelentési és árközzétételi folyamatáról

főbb

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő!
A 2016. szeptember 08. napján megküldött tájékoztató levelünkre hivatkozva, jelen
közlemény útján kívánunk részletes tájékoztatást nyújtani a 2017. január 01. napjától
hatályba lépő jogszabály-módosítások Önt érintő változásáról.
Jelen tájékoztatás által kívánunk információt nyújtani a dohánytermékek újonnan
bevezetésre kerülő árbejelentési és árközzétételi folyamatáról, az elektronikus cigaretta
folyadékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről és a jogszabály-módosítás miatti
készletnyilvántartó szoftverek újraminősítéséről.

FŐBB VÁLTOZÁSOK
•
•
•
•

•

•

2017.01.01. napjától forgalomba hozott dohányterméken található adójegy nem fog
árat tartalmazni.
A dohánytermékek a NAV honlapján megjelölt árak alapján értékesíthetőek. Az új
árak azok alkalmazhatósága előtt 1 munkanappal kerülnek közzétételre.
A dohánytermékek árváltozási napjai minden héten a hétfői illetve a csütörtöki napok
lehetnek.
Az ND Nonprofit Zrt. segítséget nyújt az meghirdetett árak megismerésében, azáltal,
hogy az adójegyen árat nem tartalmazó dohánytermékek ára azok alkalmazhatósága
előtt 1 munkanappal a készletnyilvántartó szoftverek dohánytermék törzsadataiba
letöltődnek.
2017. január 1. után az e-cigaretta folyadékokra is vonatkozik a dohánytermékkiskereskedő adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért csak olyan e-cigaretta
folyadékok szerezhetőek be, melyek az ND Nonprofit Zrt. rendszerén regisztrálásra
kerültek.
Ezen új szabályok miatt 2017. január 1. napját követően csak ismételten
minősített készletnyilvántartó szoftverek kapcsolódhatnak az ND Nonprofit Zrt.
Adatgyűjtő rendszeréhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Dohánybolt kizárólagos felelőssége, hogy az
értékesítés a NAV által meghirdetett kiskereskedelmi eladási áron történjen.

AZ ÖN TEENDŐI
•
•
•

Vegye fel a kapcsolatot minél hamarabb az Ön által működtetett Nemzeti Dohánybolt
kiskereskedelmi értékesítési folyamatát támogató készletnyilvántartó szoftver
üzemeltetőjével.
Ellenőrizze, hogy a készletnyilvántartó szoftverébe a módosítások letöltésre kerültek.
Az új árak hétfői, illetve csütörtöki megjelenésére tekintettel az aznapi boltnyitás előtt
győződjön meg róla, hogy készletnyilvántartó szoftvere frissítette-e az árakat is
tartalmazó törzsadatokat.
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RÉSZLETSZABÁLYOK
I.

Kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójegyes rendszer indulása

A 2017. január 1. napjától forgalomba hozott dohánytermékekre kiskereskedelmi eladási
árat nem tartalmazó adójegy fog kerülni. Ezen változás következménye, hogy 2017.
január 5. napjától azokat a dohánytermékeket, amelyek adójegye kiskereskedelmi
eladási árat nem tartalmaz, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által a
NAV honlapján meghirdetett áron kell majd a dohánytermék-kiskereskedőknek
értékesíteni. A jogalkotó a kellő átmenet biztosítása érdekében 2017. március 1-jéig biztosít
lehetőséget az adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő és importáló számára a
kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó adójeggyel ellátott dohánygyártmány szabad
forgalomba bocsátására.
Fenti rendelkezések értelmében 2017. január 5. napjától a Nemzeti Dohányboltokban
kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó és nem tartalmazó adójegyes dohánytermékek
is forgalomban lesznek. Felhívjuk azonban azon fogyasztóvédelmi rendelkezésre szíves
figyelmét, hogy amennyiben egy azonos termék több árszinten való árfeltüntetése is
megtörténik a dohányboltban, abban az esetben az olcsóbb terméket kell a fogyasztó
számára értékesíteni.
A kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójegyes termék fizikailag egyértelműen
megkülönböztethető lesz a kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó adójegyes terméktől,
hiszen az adójegyen nem található majd kiskereskedelmi eladási ár jelölés.
A kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó adójegyes dohánytermékeket továbbra is az
adójegyen található kiskereskedelmi eladási áron lehet csak értékesíteni. A
készletnyilvántartó szoftverekben ezen termékek „A” ártípus megjelöléssel lesznek
ellátva.
Azok a dohánytermékek, amelyek adójegye kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmaz,
a NAV által meghirdetett áron értékesíthetők annak a napnak a 0. órájától, amely napot
a NAV kezdőnapként a honlapján megjelöl az új ár alkalmazhatóságának kezdő
napjaként.
A dohánytermékek új kiskereskedelmi eladási árának kezdő napjai, így a lehetséges
árváltozások napjai minden esetben hétfői illetve csütörtöki napok lehetnek.
A kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójegyes dohánytermékek kiskereskedelmi
árai a NAV weboldalán kerülnek meghirdetésre 1 munkanappal az új ár kezdő napja
előtt.
A Nemzeti Dohánybolt kizárólagos felelőssége, hogy az értékesítés a hatóság által
meghirdetett, megfelelő kiskereskedelmi eladási áron történjen.
A kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójegyes dohánytermékek NAV által
meghirdetett, új áron történő értékesítését az ND Nonprofit Zrt. támogatja azzal, hogy 2017.
január 1. napjától a készletnyilvántartó rendszerekbe rendszeresen, minden árváltozás
alkalmával eljuttatja a kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójegyes
dohánytermékek árait is.
A készletnyilvántartó szoftverekben ezen termékek „Z” ártípus megjelöléssel lesznek
ellátva!
A NAV által közzétett új eladási ár a készletnyilvántartó szoftverek dohánytermék
törzsadataiban 1 munkanappal az új ár kezdő napja előtt megjelenik majd. Az új áron
történő kiskereskedelmi értékesítés azonban csak az új ár kezdő napján történhet meg.
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Azok a dohánytermékek, amelyeknek az adójegye kiskereskedelmi eladási árat nem
tartalmaz, mindig csak és kizárólag azon az egyetlen áron értékesíthetők, amelyet a
NAV a honlapján meghirdetett.
A dohányboltokban található kiskereskedelmi szoftverek lehetőséget biztosítanak arra, hogy
a napi nyitást, vagy rendszerindítást követően a dohányboltok meggyőződjenek arról, hogy
az adott napon sikeresen megtörtént-e a törzsadatok letöltése a dohánybolti rendszerre,
illetve a rendszerek jelezni fogják – külön megjelenítéssel vagy menüpont használatával - az
adott napi sikeres letöltés megtörténtét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy fel kell venni
az illetékes szoftvergyártóval a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében, hiszen az árat
nem tartalmazó adójegyes dohánytermékek kizárólag azon a kiskereskedelmi áron
értékesíthetők, amelyet NAV új árként meghirdetett.
A 0-24 órás dohányboltok esetében 0 órakor el kell végezni a kasszazárást majd nyitást,
annak érdekében, hogy az aznapi új kiskereskedelmi árak a rendszerben érvényesítésre
kerüljenek, és így ne keletkezhessenek hibás kiskereskedelmi eladási áron történő
értékesítések.
Amennyiben az aktuális, új árak letöltését nem sikerül megoldani az új ár kezdő napjáig, úgy
az adott napon alkalmazható, megfelelő kiskereskedelmi eladási árakat a NAV honlapjáról
kell beazonosítani. Hangsúlyozzuk, hogy a Nemzeti Dohánybolt kizárólagos
felelőssége, hogy az értékesítés a hatóság által meghirdetett kiskereskedelmi eladási
áron történjen.
Tilos a jövedéki dohánytermék árakat a szoftverekben módosítani, valamint a jövedéki
dohánytermékeket egyéb kategóriába felrögzíteni.
Minden kiskereskedelmi szoftverbe bekerül polccímke nyomtatási funkció, amely lehetővé
teszi, hogy szoftvertől függően egy nappal az új ár kezdő napja előtt összekészíthetőek,
illetve az új ár kezdőnapján kihelyezhetőek legyenek az új árakhoz tartozó polccímkék. Ezen
új funkció alkalmazása kizárólag az Ön napi adminisztratív munkáját hivatott segíteni, ennek
alkalmazása nem kötelező.
Amennyiben ugyanaz a dohánytermék már kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó
adójegyes dohánytermékként is forgalomban volt, és ugyanaz a dohánytermék forgalomba
kerül olyan adójeggyel is, amely kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmaz, a
dohánytermék vonalkódja és NDN cikkszáma nem fog megváltozni. A dohánybolt
felelőssége a termék értékesítésekor és egyéb mozgásakor a megfelelő ártípus
kiválasztása és a tranzakció megfelelő áron történő rögzítése.
Felhívjuk még egyszer azon fogyasztóvédelmi rendelkezésre szíves figyelmét, hogy
amennyiben egy azonos termék több árszinten való árfeltüntetése is megtörténik a
dohányboltban, abban az esetben az olcsóbb terméket kell a fogyasztó számára
értékesíteni.
Fontos a megfelelő készletezése az eltérő ártípusú tételeknek, melyhez kapcsolódóan
minden negatív készletet megengedő szoftver minimálisan napi egy alkalommal megjeleníti
a negatív készletszinttel rendelkező termékeket és azok ártípusait – és szükség szerint
árszintjeit. Kérjük, a készletek korrekcióját minden esetben hajtsa végre, negatív készlet nem
elfogadható!
Az új árbejelentési és árközzétételi rendszerrel kapcsolatban további tájékoztatást olvashat
az ND Nonprofit Zrt. alábbi oldalon elérhető előadásában.
http://nemzetidohany.hu/wp-content/uploads/ND-Nonprofit-Zrt-A-doh%C3%A1nykiskereskedelem-jelene-%C3%A9s-j%C3%B6v%C5%91je-HG-7.pdf
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II.
Elektronikus
cigarettafolyadékra
adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése

(utántöltő

flakon)

vonatkozó

2017. január 1. után az e-cigaretta folyadékokra, más néven utántöltő flakonokra is kiterjed a
dohánytermék-kiskereskedő elektronikus nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettsége. Ebből következik, hogy 2017. január 1. után kizárólag olyan e-cigaretta
folyadékok szerezhetők be, melyek az ND Nonprofit Zrt. rendszerén regisztrálásra kerültek
az egyes termékregisztrátorok által. Amennyiben olyan terméket szerez be egy bolt, melynek
regisztrációja nem történt meg az ND Nonprofit Zrt. rendszerében, azt le kell jelenteni a
Dohánybolti Portál erre a célra létrehozott felületén. Tilos az egyéb, dohánybolt által
létrehozott termékkörbe e-cigaretta folyadékot rögzíteni, illetve bevételezni a korábban
már dohánybolt által létrehozott termékkódra. 2017. január 1. után e-cigaretta folyadékok
csak ND cikkszámra vételezhetőek be.
A 2016. év folyamán beszerzett e-cigaretta folyadékok szabadon értékesíthetőek a
dohányboltokban, azokat nem szükséges átkészletezni az ND cikkszám alá.
III.

Készletnyilvántartó szoftverek újraminősítése

A fent részletezett jogszabály-változásokból adódóan a jelenleg is működő
kiskereskedelmi szoftverek mindegyikének újbóli minősítési eljáráson kell átesnie. A
sikeres minősítéseket követően telepíthetőek a kiskereskedelmi rendszerek a
dohányboltokba, mely az ND Nonprofit Zrt. előírásainak megfelelően, automatikusan –
felhasználó bevonása nélkül - fog megtörténni. A jelenleg minősített szoftverek használata
2016. december 31-ig lehetséges, azonban ajánlott a telepítéseket december folyamán
elvégezni, mivel csak az új minősítésen megfelelt programokkal végezhet a dohánybolt
értékesítési tevékenységet.
Az új szoftverek telepítését 2016. december 2-től kezdték meg a szoftvergyártók, és év
végéig kell befejezniük azt. Kérjük, hogy kövesse figyelemmel a minősített szoftvergyártók
tájékoztatását a szoftverek telepítésére vonatkozóan!
2017. január 1. napját követően csak ismételten minősített készletnyilvántartó
szoftverek kapcsolódhatnak az ND Nonprofit Zrt. Adatgyűjtő rendszeréhez.
Amennyiben egy szoftvergyártó nem kívánja a szoftverét az új szabályozás szerint
minősíteni, azaz tevékenységét megszünteti, akkor az ND Nonprofit Zrt. kérésének
megfelelően, a szoftvergyártónak időben értesítenie kell mind az illetékes dohányboltokat,
mind az ND Nonprofit Zrt.-t, hogy az esetleges szoftvergyártói váltás zökkenőmentesen
történhessen. Kérjük, hogy kövesse figyelemmel az ND Nonprofit Zrt. weboldalát, ahol
megtalálhatja a minősített kiskereskedelmi szoftverek naprakész listáját, melyet az alábbi
oldalon tekinthet meg!
http://nemzetidohany.hu/adatszolgaltatas/az-nd-nonprofit-zrt-altal-minositettkeszletnyilvantarto-kiskereskedelmi-rendszerek/
Köszönjük az együttműködését!
Budapest, 2016. december 15.

Üdvözlettel:
ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4

