Tisztelt Koncesszió Jogosult, Koncesszió Gyakorló, Kijelölt!
Tájékoztatjuk, hogy a jövedéki adóról szóló törvény 2017. január 1-i változása szerint a
dohánygyártmányok a vámhatóság által közzétett kiskereskedelmi eladási áron kerülhetnek
értékesítésre 2017. január 01. napjától.
A fent hivatkozott új jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében az ND Nonprofit
Zrt. által minősített készletnyilvántartó rendszerek forgalmazói megkezdték szoftvereik
fejlesztését. A készletnyilvántartó rendszerek újraminősítése után telepíthetőek a
kiskereskedelmi rendszerek a dohányboltokba, melyek az ND Nonprofit Zrt. előírásainak
megfelelően, automatikusan – felhasználó bevonása nélkül - fognak megtörténni. Az új
szoftverek telepítését 2016. december 2. napjától fogják elvégezni a szoftverforgalmazók,
melyet év végéig be kell fejezniük.
Amennyiben egy szoftvergyártó nem kívánja a programját az új jövedéki szabályozás
szerint minősíteni, úgy az a szoftver 2017. január. 1-ét követően nem használható a
dohányboltokban.
Az ND Nonprofit Zrt. kérésének megfelelően, minden, a tevékenységét megszüntető
szoftvergyártó időben kiértesíti mind az illetékes dohányboltokat, mind az ND Nonprofit Zrt.-t,
hogy az esetleges szoftvergyártói váltás zökkenőmentesen történhessen.
A jelenleg minősített szoftverek használata 2016.12.31-ig lehetséges, azonban ajánlott a
telepítéseket december folyamán elvégezni, mivel az új minősítésen megfelelt programok
telepítése nélkül 2017-ben a dohánybolt nem végezhet értékesítési tevékenységet, azaz
2017. január 1-től kizárólag azon szoftverek használhatóak a dohányboltokban, melyek az
újraminősítés során megfeleltek az új jogi szabályozásnak.
A szoftver frissítés részleteivel kapcsolatosan érdeklődjön az Ön által működtetett
készletnyilvántartó szoftver forgalmazójánál!
Végezetül felhívjuk a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 10. § (1)
bekezdése alapján feljogosított kijelölés alapján
dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenységet folytató személyeknek, a Kijelöltek figyelmét, hogy a Kijelölési Okirat
egyszerűsített adatszolgáltatással kapcsolatos (7.) pontja – várható ágazati
jogszabályváltozást követően – a közeljövőben módosulhat. Ezen várható ágazati
jogszabályváltozás ugyancsak a fentebb hivatkozott jövedéki szabályok megváltozására
vezethető vissza. Ezen jogalkotói szándék teljesülése feltételezi a kijelöltek esetében a
jelenleg megengedett egyszerűsített adatszolgáltatás feltételrendszerének felülvizsgálatát. A
Kijelöltek munkáját esetlegesen érintő jövőbeni jogszabályváltozásokról az ND Nonprofit Zrt.
weboldalán, valamint e-mailben történő tájékoztatás útján kellő időben informálja az
érintetteket.
Budapest, 2016. november 15.
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