Tárgy: tájékoztatás koncessziós jogosultság megszűnése esetén dohánytermék-készlet
átadás jogszabályi lehetőségéről

A MAGYAR KÖZLÖNY 2016. december 5. napján megjelent 191. számában kihirdetésre került a
dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXV.
törvény. A nevezett törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. (a továbbiakban: „Fdvtv.”) törvényt is módosítja, amely
törvényben 2016. december 21-én az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.
„15. § (3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a dohánytermék-kiskereskedelmet folytató a
dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsága megszűnését követő 60 napon belül jogosult a
készletében lévő dohányterméket más dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező
részére – a vonatkozó jövedéki szabályok betartása mellett – átadni.”
„24/A. (6) A Módtv.2.-vel megállapított 15. § (3) bekezdésben foglaltakat 2017. január 31. napjáig
azon dohánytermék-kiskereskedelmet folytató is alkalmazhatja, akinek a dohánytermékkiskereskedelmi jogosultsága a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően szűnt meg, és ezt követően
árukészlete maradt fent.”
A fentiek értelmében az Fdvtv. a dohányterméknek kizárólag a dohány-kiskereskedelmi ellátótól
történő beszerzése mellett kivétel szabályként állapítja meg azt az esetet, amennyiben a
dohánytermék-kiskereskedelmet folytató a készletében lévő dohányterméket más dohánytermékkiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező részére átadja. A készletátadás egyik feltétele, hogy a
készletátadásnak a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsága megszűnését követő 60
napon belül meg kell történnie. Másik feltétele, hogy a vonatkozó jövedéki szabályok betartása
mellett lehetséges a készlet átadása, azaz értékesítése. A fenti konjunktív, együttes feltételek
teljesítése mellett válik lehetővé 2016. december 21. napjától a bent ragadt készletek tovább
értékesítése, megszűnt koncessziós jogosultság esetében.
A készletátadással kapcsolatban jogszabályi rendelkezéseket tartalmazó 8/2004. (III. 10.) PM
rendelet szerint a jövedéki termékkészlet átadás-átvételéről részletes kimutatást (leltárt) és
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyhez csatolni kell az átadásra kerülő termékkészlet származását
hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát. Az átvevőnél a jövedéki termék eredetének
igazolására a termékértékesítésnek minősülő esetekben a számla, egyéb esetekben az átadott
jövedéki termékeket részletező kimutatás, valamint az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv szolgál.
A készletátadás fenti lehetőségével és az átadás-átvétel részletszabályaival kapcsolatban
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javasoljuk, hogy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a területileg illetékes NAV Adó- és
Vámigazgatóságával.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az Fdvtv. 2016. december 21-én hatályba lépő 24/A. § (6)
bekezdése arra is lehetőséget teremt, hogy a fent leírtak szerinti készletátadás, készletértékesítés
szabályait 2017. január 31. napjáig azon dohánytermék-kiskereskedelmet folytató is
alkalmazhatja, akinek a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsága 2016. december 21-ét
megelőzően szűnt meg, és a megszűnést követően árukészlete maradt fent.
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.
Budapest, 2016. december 9.
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