Tisztelt lakosok! Tisztelt kereskedők!
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága az alábbiakról
tájékoztatott:
Nemzeti Adó és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága az elmúlt
időszakban több esetben vezetett be eljárást mozgóbolti tevékenységet végző alanyok terhére a
vonatkozó kereskedelemről szóló jogszabályok, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: Jöt.) foglalt
fogalom meghatározások, illetve azok alkalmazásának helytelen gyakorlata miatt.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 14. §
(2) bekezdése szerint mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön
jogszabályok alapján szükséges hatóságim engedélyek birtokában, továbbá jövedéki termék
forgalmazása esetén Jöt.-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedő
nevének és székhelyének feltüntetésével végezhető.
A Jöt. 109. §(6) bekezdés b) pontja értelmében mozgóbolt útján az alkoholtermék, a bor, a sör, a
pezsgő és a köztes alkoholtermék kizárólag kiszerelve, olyan forgalmi rendszámmal ellátott
tehergépjárműből (autóbusz) értékesíthető, amely szilárd alapanyagú termékkel körülhatárolt, zárt
légtérrel rendelkezik.
A fentiek szerinti eljárások az úgynevezett „büfékocsit” üzemeltetni kívánó alanyok tekintetében
kerültek bevezetésre, akik a kereskedelemről szóló jogszabályi helyek értelmében működésükhöz
mozgóbolti tevékenységre szóló engedélyt kaptak, azonban a Jöt.-ben meghatározott jövedéki
termékeket nem kiszerelve, hanem kimérve értékesítették.
A Jöt. azonban megteremti a jövedéki termékeknek – üzlethelyiség nélkül – történő árusítását is,
mely alapján kimért jövedéki termékek értékesesítésére is lehetőség van akár mozgóbolti
tevékenységre engedéllyel rendelkező alanyoknak is. /Jöt. 109. § (1) bekezdés/
A Jöt. 110. § (11) bekezdésében foglaltak szerint nem jövedéki engedélyes kereskedő
alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi
rendezvényen, illetve közterületi értékesítés /Kertv. 2.§ 14. pont/, valamint vásáron vagy piacon
nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység /Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont/ keretében is
értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz – legkésőbb az értékesítés
megkezdése előtt három munkanappal – bejelenti az értékesítés helyét és időpontját, rendszeres
időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napok és az egyes napokon az
értékesítés kezdő és befejező időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használ épület,
épületrész címét (helyrajzi számát)
Amennyiben a büfékocsival végzett jövedéki termékeknek a forgalmazása más kereskedelmi
formaként kerül nyilvántartásba – így jelen esetekben mozgóboltként – úgy a vásárokon, piacokon,
alkalmi rendezvényeken a Jöt. fenti rendelkezéseinek eleget téve értékesíthet jövedéki termékeket az
esetben a mozgóboltnak a rendelkezési nem alkalmazandóak.
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