Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő!
A 2017. január 1. napján hatályba lépő jogszabály-módosítás rendelkezése szerint a
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 tartalmaznak, a Nemzeti Adó-és
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által a NAV honlapján meghirdetett áron kell majd a
dohánytermék-kiskereskedőknek értékesíteni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hivatkozott változás főbb pontjait alább foglaltuk össze, melyről a
részletesebb tájékoztatást az ND Nonprofit Zrt. elektronikus úton megküldött
tájékoztatójában, valamint a www.nemzetidohany.hu weboldalon a közlemények rovatban
olvashatja.
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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. Ezen új feladat miatt 2017. január 1. napját követően csak ismételten
minősített készletnyilvántartó szoftverek kapcsolódhatnak az ND Nonprofit Zrt.
Adatgyűjtő rendszeréhez.
2017. január 1. után kizárólag olyan e-cigaretta folyadékok szerezhetőek be, melyek
az ND Nonprofit Zrt. rendszerén regisztrálásra kerültek

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

Végezetül kérjük, hogy kövesse weboldalunkat, illetve figyelje postafiókját, mivel a
változásokat illetően bővebb tájékoztatást is fog adni az ND Nonprofit Zrt.
Budapest, 2016. december 15.
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