illeték helye

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett
változás bejelentés
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

A kereskedı nevére és a tevékenység helyére vonatkozó adat mellett kizárólag a
megváltozott adatokat szíveskedjen kitölteni!
A kereskedı (kérelmezı) neve, (megnevezése): ………………………………………………
….……………………………….……………………………………………………………….
A kereskedı székhelye (természetes személy esetén lakcíme): …..……………………………
…………………………………………………………………………..…………………….….
Kereskedı cégjegyzékszáma, ill. egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …….…………….
Kistermelı regisztrációs száma:……………………………………………………………….
Kereskedı statisztikai számjele:……………………………………………………………..
Amennyiben van hivatalos célokra használható
elektronikus levélcíme, vagy telefonszáma: ………….………..……………………………….
Amennyiben van a kérelmezı törvényes képviselıjének vagy meghatalmazottjának neve,
(megnevezés), lakcíme (székhelye): …..…………………………………………………..……
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája:
- üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
- mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
- bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
- vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
- közterületi értékesítés,
- közvetlen értékesítés,
- üzleten kívüli kereskedelem,
- csomagküldı kereskedelem,
- automatából történı értékesítés.
Forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma: …………………………..…….
………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………..
……….………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………..

Kíván-e forgalmazni a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt termékek közül:
IGEN / NEM,
ha igen:
- ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgı, a köztes alkoholtermék, a
dohánygyártmány.
A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
- kereskedelmi ügynöki tevékenység: (olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedı más javára
termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerzıdést köt.)
- kiskereskedelem (üzletszerő gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékő jog
értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggı szolgáltatások nyújtása a végsı felhasználó részére, ideértve a
vendéglátást is.)
- vendéglátás (kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzıen helyben fogyasztás céljából történı
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggı szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.)

- nagykereskedelem (üzletszerő gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli
továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggı raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása kereskedı, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is)
- Kíván-e szeszesital-kimérést folytatni: IGEN

/

NEM

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye: (több helyszín esetében címek):
üzlet címe: ………………..………… település …………………………..…… utca …….. szám
- Kívánja-e a vendéglátó üzletben az alábbi szolgáltatásokat nyújtani:
igen
nem
Zeneszolgáltatás
Mősoros elıadás
Tánc
Szórakoztató játék
Nyilatkozom, hogy a vendéglátó üzletben szerencsejáték mőködik: IGEN

/

NEM

Az üzlet napi, heti nyitva tartása:
……………………………………………………………………………………………………
Az üzlet tulajdonosa: …………..………………………………………………………………
Használatának jogcíme: ………………………………………………………………………
Az üzlet helyrajzi száma: ……………….
Az üzlet elnevezése: …..………………………………………..………………………………
Az üzlet eladóterületének alapterülete: …………………………
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Vendéglátó üzlet esetében az üzlet befogadóképessége: ….……… fı
A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai: ……………………..
A vásárlók könyve használatbavételi idıpontja: ……………………..
Mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: ………………….…..………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési terület jegyzéke, a
mőködési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………….., …….. év ……………..hó………nap

………………………..
Bejelentı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hatósági záradék:
A bejelentést ………………. szám alatt nyilvántartásba vettem:
Dunabogdány, 20.... .…………..

Dr. Németh József
jegyzı
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Csatolni kell a bejelentéshez:
- nem a kérelmezı tulajdonában lévı üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.)
vonatkozó igazoló okiratot (tulajdoni lap kivételével),
- haszonélvezet esetében a haszonélvezı, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okiratot,
- 3.000,- Ft illetékbélyeget,
- cégiratot, aláírási címpéldányt / egyéni vállalkozói igazolvány kiadásáról szóló értesítést /
kistermelıi igazolvány kiadásáról szóló értesítést,
- amennyiben törvényes képviselı vagy meghatalmazott jár el, a képviseleti jogosultság igazolását.
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Termékkörök
1. Élelmiszer
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.6. Hal,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütıipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elırecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, főszer, ecet, méz,
bébiétel stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termék (gyógynövény, biotermék, testépítı szer stb.);
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemő, asztalterítı, törölközı, kötıfonal, hímzéshez, valamint
takaró és szınyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tő, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, nıi, férfi ruházati cikk, bırruházat és szırmeáru, ruházati kiegészítı);
5. Babatermék (csecsemı- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bıráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
8. Hangszer;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22. Gépjármő- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármő-kenıanyag, -hőtıanyag és adalékanyag;
23. Háztartási tüzelıanyag;
24. Palackos gáz;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítık stb.);
27. Játékáru;
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérı, hallókészülék, ortopéd cipı, mankó stb.);
29. Tapéta, padlóburkoló, szınyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
31. Kedvtelésbıl tartott állat;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
35. Fegyver és lıszer,
36. Pirotechnikai termék;
37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédı szer, termésnövelı anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, kötözıfonal, zsineg stb.);
38. Fotócikk;
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszmőáru, mőalkotás, népmővészeti és iparmővészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
44. Numizmatikai termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);
47. Személygépjármő;
48. Egyéb gépjármő (tehergépjármő, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármő);
49. Személygépjármő és egyéb gépjármő-alkatrész és -tartozék;
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;
51. Mezıgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbır, toll stb.);
52. Mezıgazdasági ipari gép, berendezés;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelıgép, mérıberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülıgép stb.);
55. Ipari vegyi áru;
56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (mőanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakı);
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59. Egyéb (jelölje meg).
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