Bejelentés
a bejelentés-köteles kereskedelmi
tevékenység folytatásáról

Illetékbélyeg
helye
(3.000 Ft)

a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm. r.) 2. § b) pontja és a 6. § alapján az alábbi bejelentést teszem:
Kereskedő neve: .………….……………………………………………….…………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Székhelyének címe:

 ……..…………….…… helység …………........…...………. utca

..................... házszám
.......... em. ............. ajtó, postafiók ………. postafiók irányító száma: ………………..
cégjegyzékszám / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / kistermelő regisztrációs száma
....................................................................................................................................................................

--
statisztikai számjele: ---
adószáma:

Kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés,
közlekedési eszközön folytatott értékesítés*
A kívánt rész aláhúzandó.
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye:
1. automatából történő értékesítés esetén a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín
esetében valamennyi cím) (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.1):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével
érintett települések, vagy –ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.3):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet kívánnak folytatni (Korm. r. 1. sz. melléklet 4.4):

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Forgalmazni kívánt termékek a Korm. r. 6. sz. melléklet szerinti megnevezése, sorszáma:

sorszám

Kereskedelmi tevékenység:
- a tevékenység jellege*:

termék megnevezése

kereskedelmi ügynöki tevékenység,
kiskereskedelem,
nagykereskedelem,
vendéglátás

- A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. tv. 3. § (2) bekezdése alapján forgalmazni kívánt termékek:
- Ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék. *

Kelt: ……………………, 20………év….. hó …… nap

……………………………………………..
kérelmező cégszerű aláírása, tel.száma
*a kívánt rész aláhúzandó
**
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 109. §-a értelmében
(2) Jövedéki termék – kivéve dohánygyártmány – közvetlen végső fogyasztóknak történő értékesítése a vasúti
étkezőkocsiban és büfében, a nemzetközi autóbuszjáraton, a személyhajó éttermében és büféjében, a repülőgépjáraton is
megengedett.
(3) Nem jövedéki engedélyes kereskedő üzemanyagot üzlethelyiségben vagy automatából történő értékesítés útján kizárólag
üzemanyagtöltő állomáson, tüzelőolajat üzlethelyiségben történő értékesítés útján kizárólag kiskereskedelmi tárolótelepen
vagy üzemanyagtöltő állomáson keresztül forgalmazhat.
(4) A kereskedelmi hatóság a jövedéki termékek kereskedelmi forgalmazására jogosító működési engedélyről szóló
döntéseket a működési engedélyről szóló döntés meghozatalával egyidejűleg, a nem kizárólag üzletben forgalmazható
jövedéki termék forgalmazására irányuló, a Kertv. szerinti bejelentések másolatát pedig legkésőbb a bejelentés
nyilvántartásba vételét követő munkanapon küldi meg a vámhatóságnak.
(5) A nem jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket – figyelemmel a (6) bekezdésben foglalt feltételre – mozgóbolt
útján is értékesíthet, ha a székhelye szerint illetékes vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történő értékesítés megkezdését
legkésőbb nyolc nappal megelőzően írásban, a (7) bekezdés szerint bejelenti.

