Felhívás a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24.§ (7) bekezdése szerinti
visszavásárlási kötelezettségről
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 24. § (7) bekezdése szerint „Azok
a kiskereskedők, akik a 2. § hatálybalépését megelőzően dohánytermékek értékesítésére
jogosultak voltak, a 2. § hatálybalépését követően dohányterméket a dohányterméknagykereskedőktől már nem vásárolhatnak, és a meglévő dohánytermék-készletük
értékesítését legfeljebb a 2. § hatálybalépését követő 15 napig folytathatják. A dohányterméknagykereskedő köteles az általa értékesített és az e bekezdés rendelkezései miatt a
kiskereskedőknél megmaradt – sértetlen csomagolású – dohánytermékeket a kiskereskedő
kérelmére 30 napon belül azon az áron visszavásárolni, amelyen a dohánytermék a
kiskereskedő részére értékesítésre került.”
Meddig jogosultak a vámhatósági engedéllyel nem rendelkező kiskereskedők a
dohánytermékek forgalmazására?
Azok a kiskereskedők, akik működési engedélyük birtokában 2013. július 1-jét megelőzően
dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak, a meglévő dohánytermék-készletük
értékesítését legfeljebb a 2. § hatálybalépését – tehát 2013. július 1-jét – követő 15 napig, azaz
2013. július 16-a 24:00 óráig folytathatják, azonban 2013. július 1-jét követően
dohányterméket a dohánytermék-nagykereskedőktől már nem vásárolhatnak. Az értékesítésre
nyitva álló 15 napos határidő számításánál első napként az Fdvtv. 2. §-ának 2013. július 1-jei
hatálybelépést követő napot, vagyis 2013. július 2-át kell számítani.
A 30 napos határidő mely időponttól számítandó és kinek kell azt figyelembe venni?
Tekintettel arra, hogy a vámhatósági engedéllyel nem rendelkezők 2013. július 16-ig
jogosultak a készletükön lévő dohánytermékek értékesítésére, így a 30 napos határidő
legkorábban e határnaptól számítható. Visszavásárlásra a Fdvtv. szerinti nagykereskedő
kötelezett, amelynek kizárólag a kiskereskedő kérelmét követően tehet eleget, tehát a július
16-át követő 30 napos határidő a nagykereskedőt nem köti.
Mivel a – koncessziós jogosultság hiányában – vámhatósági engedéllyel nem rendelkező
kiskereskedők 2013. július 16-át követően dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
folytatását már nem végezhetik, így a készletükben maradt termékek sorsát rendezni
kénytelenek, különös tekintettel arra, hogy e készleteik forgalomképtelenné váltak, és a
korábban forgalmazásra jogosult gazdálkodók a jövedéki termékek származását – mindaddig
amíg azok birtokukban vannak – igazolni kötelesek. Akik 2013. július 16-át követően
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet jogosultság, vagy vámhatósági engedély nélkül
folytatnak – függetlenül attól, hogy működési engedélyük birtokában 2013. július 1-jét
megelőzően dohánytermékek értékesítésére jogosultak voltak – jogsértést követnek el, és az
Fdvtv. 22. § (3) bekezdése szerinti, 5 milliótól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatók.

A jogosultsággal és vámhatósági engedéllyel 2013. július 16-át követően már nem rendelkező
kiskereskedők készleteinek mielőbbi kiürítése, a forgalomképtelen készletek
visszaszállításának elősegítése érdekében javasoljuk, hogy a 2013. július 16-án az üzletzárásig
(de legkésőbb 24:00 óráig) el nem adott dohánygyártmány készleteket vegyék leltárba és
különítsék el a forgalomképes egyéb termékektől, illetve a leltárjegyzék alapján 2013. július
16-át követő 30 napon belül jelentsék be a nagykereskedők felé e készleteket. A leltárjegyzék
készítése és a dohánygyártmányok elkülönítése nem kötelező. A javasolt leltárjegyzék célja
egyfelől elősegíteni a nagykereskedők számára a visszavásárlás mielőbbi lebonyolítását,
másfelől pedig a leltárjegyzék és a nagykereskedőknek tett bejelentés igazolja a vámhatóság
felé a kereskedő jogkövető magatartását.
Mely termékeket köteles a nagykereskedő visszavenni?
A dohánytermék-nagykereskedőt visszavásárlási kötelezettség terheli az Fdvtv. 24. § (7)
bekezdés rendelkezései alapján. A dohánytermék-nagykereskedő köteles az általa értékesített
és a 2013. július 16-ig el nem adott, ezáltal forgalomképtelenné vált és a kiskereskedőknél
megmaradt – sértetlen csomagolású – dohánytermékeket azon az áron visszavásárolni,
amelyen a dohánytermék a kiskereskedő részére értékesítésre került. Tekintettel arra, hogy a
már nem hatályos adómértéknek megfelelő adójeggyel ellátott, valamint a képes
figyelmeztetésekkel nem rendelkező dohánytermékek tekintetében kizárólag értékesítési,
forgalmazási korlátozásokat határoznak meg a jövedéki és egészségügyi vonatkozású
jogszabályok, birtoklási tilalmat nem, ezért ilyen – tehát nem a hatályos előírásoknak
megfelelő termék – is előfordulhat a kereskedelmi egységekben. Ezek a termékek tehát
szintén kizárólag az Fdvtv. utalt rendelkezése miatt nem lehetnek a továbbiakban az
engedéllyel már nem rendelkező gazdálkodók birtokában, így a visszavásárlási kötelezettség
ezekre a termékekre is vonatkozik, amennyiben azok csomagolása sértetlen.

