Halálozás esetén teendők

I.

Koncessziót gyakorló működési formája: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Szabályozása:



Fdvtv. 13. § (9) bekezdése
31.) j.) koncessziós szerződés (6. pályázati körtől)

13. § (9). bek. Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet egyéni vállalkozó
folytatja, akkor annak örököse, erre irányuló igénye esetén - feltéve, hogy a jogszabályban írt
egyéb feltételeknek megfelel és maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve az
erre irányuló kérelmét a vámhatósághoz benyújtotta - a koncessziós szerződésből eredő
jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté válik. Azt a
tényt, hogy a kérelmező maga örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt
nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok
gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kössenek,
és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal
egyetemleges felelősséget vállaljanak. A tevékenység folytatására vonatkozó igényt az
egyéni vállalkozó halálát követő 30 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint
a 8. § (1) bekezdésében meghatározott személyhez, mely esetben a koncessziós szerződés
hatálya fennmarad azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított egy éven belül a
hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e
közokiratból a kérelmező öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés
hatálya megszűnik. Ha az örökös kérelme az e bekezdésben foglaltaknak megfelel, akkor a
vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva
a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására; ellenkező
esetben a vámhatóság a vámhatósági engedélyt visszavonja.
31.) j.) az egyéni vállalkozó halálát követő 30 nap elteltével, kivéve, ha az egyéni vállalkozó
örököse, erre irányuló igénye esetén – feltéve, hogy a jogszabályban írt egyéb feltételeknek
megfelel és maga is egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve az erre irányuló kérelmét
a vámhatósághoz benyújtotta – a koncessziós szerződésből eredő jogok gyakorlására és
kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté válik. Azt a tényt, hogy a
kérelmező maga örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal
kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok gyakorlásáról és
a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kössenek, és az állam felé
a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget
vállaljanak. A tevékenység folytatására vonatkozó igényt az egyéni vállalkozó halálát követő
30 napon belül be kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott személyhez, mely esetben a koncessziós szerződés hatálya fennmarad
azzal, hogy ha az örökhagyó halálától számított egy éven belül a hagyaték átszállását
igazoló jogerős közokiratot az örökös nem nyújtja be, vagy e közokiratból a kérelmező
öröklési jogosultsága nem derül ki, akkor a koncessziós szerződés hatálya megszűnik. Ha az
örökös kérelme a fentiekben leírtaknak megfelel, akkor a vámhatóság az örökhagyó részére
kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék1

kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására; ellenkező esetben a vámhatóság a
vámhatósági engedélyt visszavonja.
Teendők, benyújtandó iratok:
(i) Halált követő 30 napon belül:
 haláleset bejelentése (halotti anyakönyvi bizonyítvány másolatának megküldése)
 örökös igénybejelentése, hogy a tevékenységet tovább kívánja folytatni
 a bejelentő örökösi minőségét nyilatkozattétellel köteles igazolni, melyet
közjegyzőnek kell közokiratba foglalnia (eredeti közjegyzői okirat benyújtása
szükséges) - (több örökös esetében az örökösök a jogok gyakorlásáról és a
kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kell hogy kössenek,
és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal
egyetemleges felelősséget vállaljanak)
 személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes
igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható),
lakcímkártya és adókártya másolata,
 a halálesetet követően kiállított, büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítvány
(eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány),
 az örökös lakóhelye szerint, valamint az örökös egyéni vállalkozó székhelye szerint
illetékes önkormányzati adóhatóságnak a halálesetet követően kiállított nemleges
adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az örökös
személyére vonatkozóan,
 a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak a halálesetet követően kiállított együttes
nemleges adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)
az örökös személyére, valamint az egyéni vállalkozásra vonatkozóan,
 valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank
által záradékolt azonnali beszedési megbízás, vagy nyilatkozat a bankszámla
hiányáról
 az örökös egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása (eredeti, vagy
közjegyző által hitelesített másolati példány)
A fent megjelölt dokumentumokat kérjük, hogy az ND Nonprofit Zrt. levelezési címére
(1398 Bp., Pf. 562) papír alapon küldje meg.
Kérjük kapcsolattartó személy bejelentését (email cím, telefonszám), akivel a későbbi
teendők egyeztethetőek.
(Ezen iratokat a 30 napos határidőn belül a NAV részére is meg kell küldeni, mely után egy
éves ideiglenes működési engedélyt kap a bejelentő.)
(ii) Halált követő 1 éven belül:
 jogerős hagyatékátadó végzés, melyből azonosítható a korábban nyilatkozó örökös
öröklésének megtörténte (a hagyatékátadó végzésben fel kell tüntetni a koncessziós
jogosultságot is) – (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány
benyújtása szükséges)
A fent megjelölt dokumentumot kérjük, hogy az ND Nonprofit Zrt. levelezési címére
(1398 Bp., Pf. 562) papír alapon küldje meg.
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Határidők:
- halált követő 30 nap
- halált követő 1 év
Amennyiben minden dokumentum határidőben benyújtásra került és azok az előírásoknak
megfelelnek, az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgáltat megkeresi az előzetesen bejelentett
kapcsolattartót, az érintett koncessziós szerződés záradékolása végett.
II.

Koncessziót gyakorló működési formája: GAZDASÁGI TÁRSASÁG (Bt; Kkt.)

Szabályozása:


31.) i.) koncessziós szerződés

31.) i.) a Jogosult halálát követő 30 nap elteltével, kivéve, ha a Jogosult, mint a Koncessziót
gyakorló korlátlan felelősséggel tartozó tagja helyett örököse(i) a Koncessziót gyakorló
gazdasági társaságba korlátlan felelősséggel tartozó tagként történő belépés(üke)t a
Jogosult halálát követő 30 napon belül a ND Nonprofit Zrt-nek írásban bejelentik és
egyidejűleg nyilatkozik/nak, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit magára/magukra nézve
kötelezőnek ismeri(k) el. A tagként belépni kívánó örökös(ök) a bejelentéssel egyidejűleg
köteles(ek) igazolni, hogy a hatályos Fdvtv. szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi
jogosultság gyakorlására előírt törvényi feltételeknek maradéktalanul megfelel(nek). A
tagként belépő örökös(ök) legkésőbb a Jogosult halálát követő 6 hónapon belül a
Koncessziót gyakorló cégkivonatának illetékes bíróság által kiállított eredeti példányának
bemutatásával köteles(ek) igazolni a tagsági jogviszony(uka)t. Ezen határidők elmulasztása
vagy nem megfelelő teljesítése esetén a szerződés automatikusan megszűnik;
Teendők benyújtandó iratok:
(i) Halált követő 30 napon belül:
 haláleset bejelentése (halotti anyakönyvi bizonyítvány másolatának megküldése)
 örökös nyilatkozata, hogy tagként be kíván lépni a koncessziós társaságba és a
magára nézve kötelezően elismeri a koncessziós szerződés rendelkezéseit (sima
magánokirat, tanúk által sem kell aláírni)
 személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes
igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható),
lakcímkártya és adókártya másolata,
 a halálesetet követően kiállított, büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítvány
(eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány),
 az örökös lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak a halálesetet
követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített
másolati példány) az örökös személyére vonatkozóan,
 a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak a halálesetet követően kiállított együttes
nemleges adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)
az örökös személyére vonatkozóan,
 valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank
által záradékolt azonnali beszedési megbízás, vagy nyilatkozat a bankszámla
hiányáról
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A fent megjelölt dokumentumokat kérjük, hogy az ND Nonprofit Zrt. levelezési címére
(1398 Bp., Pf. 562) papír alapon küldje meg.
Kérjük kapcsolattartó személy bejelentését (email cím, telefonszám), akivel a későbbi
teendők egyeztethetőek.
(ii) Halált követő 6 hónapon belül:
 jogerős hagyatékátadó végzés, melyből azonosítható a korábban nyilatkozó örökös
tagként történő belépése a koncessziós társaságba (a hagyatékátadó végzésben fel
kell tüntetni a koncessziós jogosultságot is) – (eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példány)
 koncessziós társaság cégkivonata (melyen látható a tagként belépő örökös)
A fent megjelölt dokumentumokat kérjük, hogy az ND Nonprofit Zrt. levelezési címére
(1398 Bp., Pf. 562) papír alapon küldje meg.
Határidők:
- halált követő 30 nap
- halált követő 6 hónap
Amennyiben minden dokumentum határidőben benyújtásra került és azok az előírásoknak
megfelelnek, az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgáltat megkeresi az előzetesen bejelentett
kapcsolattartót, az érintett koncessziós szerződés záradékolása végett.

További kérdésével forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit az
alábbi linkre kattintva érheti el!
http://nemzetidohany.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat-2/
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