„Elektronikus ügyintézés a dohánytermék-kiskereskedelmi ügyekben”
Tisztelt Ügyfelünk!

A dohánytermék-kiskereskedelmi ügyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV)
elektronikusan kell intézni. A rendszeresített nyomtatványok és kitöltési útmutatóik elérhetők
az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK) a NAV honlapján.
A nyomtatványok kizárólag elektronikusan nyújthatók be a NAV-hoz.
I.

Nyomtatványok

NAV_DK01

Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti
kérelem

NAV_DK02

Bejelentés dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység keretében
forgalmazni kívánt egyéb termékek köréről, szolgáltatás
nyújtásáról
A bejelentési kötelezettség 2019. december 15-től megszűnt, ezért a
nyomtatvány archívumba került, azt már nem kell alkalmazni.

NAV_DK03

Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének
engedélyezése iránti kérelem

NAV_DK04

Jogorvoslati kérelem dohánytermék kiskereskedelmi ügyekben

NAV_DK05

Dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyéb
bejelentések, kérelmek

NAV_J39

Szakmai vélemény (állásfoglalás) iránti kérelem jövedéki, illetve
dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben

A nyomtatványokkal intézhető ügytípusokról és a benyújtásról az alábbiakban tájékozódhat.
NAV_DK01
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
A NAV_DK01 nyomtatvány
• új dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem benyújtására,
• a megváltozott adatok módosítására,
• annak bejelentésére, ha a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek már nem
felel meg, így a továbbiakban nem jogosult dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenységre1,
• a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyes egyéni vállalkozó halála esetén az örökösnek
a tevékenység folytatására vonatkozó igény bejelentésére,
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 13. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott változás.
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• a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyes vállalkozás vagy gazdasági társaság
jogutódlásra vonatkozó igény bejelentésére
szolgál.
NAV_DK03
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetésének engedélyezése iránti
kérelem
A nyomtatványon a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése kérelmezhető2.
A szüneteltetés a kiadott engedély hatálya alatt legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb
hat hónapos időtartamra kérhető.
NAV_DK04
Jogorvoslati kérelem dohánytermék-kiskereskedelmi ügyekben
A nyomtatvány kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos ügyekhez
kapcsolódó
•

fellebbezés

•

fellebbezési jogról lemondás

•

fellebbezés visszavonás

benyújtására3 szolgál.
NAV_DK05
Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő egyéb bejelentések,
kérelmek, nyilatkozatok
A nyomtatványon – kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos ügyekben
– az alábbi bejelentések és kérelmek küldhetők be:
A dohánybolt működésével összefüggő, jogszabályban nevesített bejelentés:
• Bejelentés dohánytermék más dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező
részére történő értékesítési szándékról
A dohánybolt működésével összefüggő egyéb – jogszabályban nem nevesített – bejelentések:
• Engedélyezési eljárás során figyelembe vett körülmények, tények,
megváltozásának bejelentése (amely az engedély módosítását nem eredményezi)

adatok

• Alkalmi nyitva tartás bejelentése
• Káresemény (tűz, víz, baleset), betörés miatti zárva tartás bejelentése

Ennek szabályait a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes
szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet tartalmazza.
3
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) szabályozott
beadványok.
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További beadványok4:
• Igazolási kérelem
• Hiteles másolat iránti kérelem
• Iratbetekintés iránti kérelem
• Kézbesítési kifogás
• Döntés kijavítása iránti kérelem
• Döntés kiegészítése iránti kérelem
• Ákr. 63. § szerinti nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése
• Ákr. 65. § (1) bekezdés szerinti iratbemutatás, adatközlés
• Ideiglenes kiköltözés iránti kérelem
• Ideiglenes kiköltözés meghosszabbítása iránti kérelem
Felhívjuk figyelmét, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély módosítását
eredményező bejelentéseket, kérelmeket a NAV_DK01 jelű „Dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem” nyomtatványon kell beadni!
NAV_J39
Szakmai vélemény (állásfoglalás) iránti kérelem jövedéki, illetve dohánytermékkiskereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben
A NAV rendszeresítette a NAV_J39 jelű nyomtatványt is, amelynek alkalmazásával jövedéki
jogszabályokkal, illetve dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban kérhető
szakmai vélemény.
A szakmai vélemény iránti kérelem benyújtásához jogszabály nem teszi kötelezővé
formanyomtatvány alkalmazását, de a gördülékenyebb ügyintézéshez javasoljuk a NAV_J39
jelű elektronikus nyomtatvány alkalmazását.
II.

A nyomtatványok benyújtásának módja, lehetőségei

A nyomtatványok kizárólag elektronikusan nyújthatók be.
A nyomtatványok elektronikus benyújtásáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól
bővebb információt a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített ÁNYK űrlapok elektronikus úton
történő benyújtásának módja, valamint a képviselet bejelentése 2019.”,
➢ „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai
2019.”,
➢ valamint „A cégkapunyitásra kötelezett adózók kapcsolattartása a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal 2019. január 1-jét követően”
című tájékoztatókban talál.
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Az Ákr.-ben szabályozott beadványok.

III.

Jövedéki ügyek

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységnél figyelembe kell venni a jövedéki jogszabályok
rendelkezéseit is. A jövedéki ügyek intézéséhez rendszeresített nyomtatványokkal kapcsolatos
alapinformációkat a NAV honlapján (www.nav.gov.hu)
➢ „Jövedéki ügyekben alkalmazandó ÁNYK-nyomtatványok”
című tájékoztatóban talál.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Általános Célú Kérelem Űrlap szolgáltatás (e-Papír) azokban
az ügyekben vehető igénybe, melyekre a NAV nem rendszeresített űrlapot.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

