Tájékoztatás a 2017. május 20-ig forgalomba hozható dohánytermékek
készletkivezetésével, további tárolásával kapcsolatban

Tisztelt Koncesszió Jogosult, Koncessziót Gyakorló és Kijelölt!
Az elmúlt időszakban az ND Nonprofit Zrt. részére számos megkeresés érkezett a 2017. május 20tól nem forgalmazható dohánytermékek készletkivezetésével, további raktározásával és esetleges
selejtezésével kapcsolatban. Az ND Nonprofit Zrt. a fenti kérdéskörrel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatja.
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 2016. május 19-én hatályos szabályoknak
megfelelő dohányterméket, vagyis a jelenleg piacon lévő régi csomagolású dohánytermékek eredeti
formájukban 2016. december 31-éig lehetett gyártani, importálni, bejegyzett kereskedő által fogadni,
2017. február 28-áig lehetett a dohány-kiskereskedelmi ellátó raktárába beszállítani és 2017. május
20-áig lehet jogszerűen forgalomba hozni, azaz árusítani.
A hatályos ágazati jogszabályok külön nem rendelkeznek ugyanakkor arról, hogy a készleten
maradt, de a jogszabályi előírások miatt már nem forgalmazható dohánytermékekkel kapcsolatban
mi a dohánytermék-kiskereskedő teendője, le kell-e a termékeket selejteznie, illetve meg kell-e a
termékeket semmisíteni, hogyan kell tárolni. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 2017. március 8. napján kiadott állásfoglalásában tájékoztatást nyújt a 2017. május 20-a
után nem forgalmazható, készleten maradó dohánygyártmányokkal kapcsolatosan. A hivatkozott
tájékoztatás elérhető Főlap / GYIK / Jövedéki jogszabályok / Egyes jövedéki termékek útvonalon,
illetve az alábbi gyorselérési linken keresztül:
http://nav.gov.hu/nav/gyik/jovedeki_ado/egyes_jovedeki_termekek#faq_15426469
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a készletnyilvántartás-vezetés a számviteli nyilvántartásokkal van
összefüggésben, ezért javasoljuk, hogy a megmaradó készlet könyvelésből történő esetleges
kivezetésével kapcsolatban könyvelőjével szíveskedjen egyeztetni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét,
hogy a már nem forgalmazható termékek további fogyasztók számára nem látható módon történő
tárolását jogszabályi előírás nem zárja ki, nem korlátozza.
A fentiek mellett a hatályos ágazati jogszabályi rendelkezések szerint a dohányboltban bent ragadó
készleteket sem a gyártók, importőrök, sem az ODBE Kft. nem köteles visszavenni.
Mindamellett, hogy a jogszabályváltozás a 2016. augusztus 20-i hatályú hatályba lépéssel
figyelemmel volt arra, hogy elegendő időt biztosítson a régi csomagolású, illetve az ízesített
dohánytermékek kivezetésére, dohányboltok készletéből történő kifuttatására – és ezen
jogszabályváltozás fontosságára tekintettel az ND Nonprofit Zrt. már a 2015. évben megszervezett
szakmai képzések keretében is biztosított a közelgő ágazati változásokról gyártói tájékoztatást természetesen az ND Nonprofit Zrt. is észleli a készletkivezetéssel kapcsolatban a kereskedelmi
gyakorlatban jelentkező, dohánytermék-kiskereskedők által jelzett problémákat. A probléma
orvoslása érdekében az ND Nonprofit Zrt. már több fórumon is tett és a jövőben is kíván tenni ezzel
kapcsolatos jelzést az egyes iparági szereplők felé annak hangsúlyozása érdekében, hogy
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szükséges a kérdéskörben érintett valamennyi szereplő érdekeinek figyelembe vétele és egymást
segítő megoldás kidolgozása.
Végezetül az esetlegesen a gyártók által javasolt azon megoldással kapcsolatban, miszerint a
készletből kivezetendő dohánytermékek mellé ajándékok adását javasolják, felhívjuk figyelmét arra
a reklámjogi rendelkezésre, amely értelmében dohánytermék reklámja tilos. A dohánytermékek
mellé adott ajándékok megvalósítják a dohánytermékre vonatkozó tiltott reklámtevékenységet,
amely megállapítása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság bírság kiszabását alkalmazhatja a
jogsértést elkövető vállalkozással szemben.
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