Illetékbélyeg
helye
3000 Ft.

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE
(210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján)
A kereskedő adatai
Neve: ………………………………………………………………………Telefonszáma: ……………………..
Székhelyének címe:
…………….. házszám.

…………………………helység

……………………….. út,utca,tér,ltp.
Postafiók: …………….Postafiók irányító száma: ……………..…….

-- (őstermelő esetén az őstermelői igazolvány száma)
Statisztikai számjele:
--
Cégbejegyzés/Vállalkozói nyilvántartási száma: …….……………………. kelte:--
Adószáma:

Termelői regisztrációs szám: .. …….……………………. kelte:

--

A kereskedelmi tevékenység adatai



Címe:
……………..…….……. helység ……...………..……....…………út,utca,tér,ltp .………...
.…………………………….. …. üzletközpont ………………… házszám.
Helyrajzi száma: ……………………….

Az üzlet eladóterének alapterülete (m2): ……………………

Vendéglátóegység esetén az üzlet befogadóképessége: …………………….. fő
Napi fogyasztási cikket értékesítő (300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű) üzlet esetén az árusítótér nettó
alapterülete:………………… .
Az üzlethez létesített gépjármű-várakozó helyek száma: ………A telekhatártól mért távolsága legfeljebb
50 m-en belül ………………….
Mozgóbolt esetén mozgási területe, útvonal jegyzéke:………….………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…
Üzleten kívüli kereskedés, csomagküldő kereskedelem működési területe:(ország, megye) …………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Közlekedési eszközön folytatott értékesítés:
Közlekedési eszköz jelölése, típusa.…………………………………….. rendszáma: …………………..
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy rendezvény
helye:..................………………………………………………időpontja: ……………………..
A

szervezett

utazás

keretében

tartott

rendezvény

esetén

az

utazás

indulási

helye:…………………………………………………….Célhelye: ……………………………………………
Időpontja: ……………………………………………….
Kereskedelmi tevékenység formája:  üzletben  mozgóbolt útján  bevásárló központban  vásáron vagy
piacon folytatott kereskedelmi tevékenység  közterületi értékesítés  közvetlen értékesítés  csomagküldő
kereskedelem  automatából történő értékesítés

Üzletben történő kereskedelmi tevékenység: A kérelmező használati jogcíme: 1. Tulajdonos
3. Bérlő

4. Haszonélvező

2. Társtulajdonos

5. Egyéb

Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselőjének neve, lakásszövetkezet
neve
Név

Irányítószám

...……………………….………………

Helység

 …………..…...…….

Utca, házszám.

…….…..…………………………

 …………..…...……. ………..………………...………...
Bérleti szerződés esetén, lejárat időpontja: -- vagy határozatlan
...…………………………….…………

Üzlet elnevezése:……………………………………………………………………………………………..…….
Vásárlók könyve azonosító adatai:……………………………….…… ……………………………………..…
Vásárlók könyve használatbavételének időpontja

--

TERMÉKEK MEGNEVEZÉS, SORSZÁMA:
Sor száma

termék megnevezés

1.

……………

……………………….…………………………………………………………………

2.

……………

………………………………….……. ………………………………………………..

3.

……………

…………………………………….….…….…………………………………………..

4.

……………

…………………………………….….…….…………………………………………..

5.

……………

…………………………………….….…………………………….…………………...

6.

……………

…………………………………….….……..………………………..….……….….....

7.

……………

.………………………………………………………………………………………....

8.

……………

…………………………………….….…….………………………………………......

9.

……………

…………………………………….….…….……………………………………..…....

10.

……………

…………………………………….….………………………………………………...

11.

……………

…………………………………….….……..………………………..……………..….

12.

……………

...……………………………………………………………………………………..…

13.

……………

.…………………………………………………………………………………………

14.
.
15.

…….………

.……….………………………………………………………………………………..

......…………

..…………………………………………………………………………………………

Jövedéki termékek a 2003. évi CXXVII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján:
 ásványolaj  alkoholtermék  sör  bor  pezsgő  köztes alkoholtermék  dohánytermék
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Üzlet nyitva tartási ideje

Á

Állandó jelleggel

I

Idény jelleggel

Hétfő:………………….... Kedd:……………………… Szerda: …………………. Csütörtök: ….……………
Péntek: ………………… Szombat: ………………… Vasárnap: …………………
Mozgóbolt esetében az árusítás napja:  hétfő

 kedd

.

 szerda

 péntek
 szombat
 vasárnap
Kiskereskedelmi tevékenység jellege:  kereskedelmi ügynöki tevékenység



vendéglátás



kiskereskedelem

nagykereskedelem

Nyilatkozat:
Kíván-e szeszes italt forgalmazni:
 igen
Kívánja-e a vendéglátóegységben az alábbi szolgáltatást nyújtani:
 zeneszolgáltatás

 csütörtök

 tánc

 szórakoztatójáték



nem

 műsoros előadás

E tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a Környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
…………………., 201…. év …………………… hó …… nap
……………………………….
kérelmező aláírása
Az 1992.évi LXIII.tv. értelmében
„Hozzájárulok adataim személyes (társaság adatainak) kezeléséhez, illetve az eljáró hatóságokhoz történő
továbbításához”
A tevékenységemmel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem:
…………………….., 201 … év …………………… hó ……. Nap
……………………………..
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
 Bérleti szerződést vagy használati megállapodást (eredeti v. közjegyző által hitelesítettet, ha a helyiség nem
saját tulajdonú)
 Illetékbélyeget 3000-Ft értékben
 Vásárlók könyvét (üzlet bejelentésekor kérjük behozni)
 Cégkivonat, vállalkozói igazolvány vagy igazolás másolat)
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 készítmények
1.5
Hús- és hentesáru,
1.6
Hal,
1.7
Zöldség- és gyümölcs,
1.8
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.),
1.12
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer,
stb.);
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Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg
készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tű, varrócérna, gomb, stb.);
4.
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati
kiegészítő);
5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási
cikk, stb.);
6.
Lábbeli- és bőráru;
7.
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, villamosságtechnikai cikk;
8.
Hangszer;
9.
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10.
Audio- és videoberendezés;
11.
Audiovizuális termék (zene- és video 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, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.);
19.
Számítógépes hardver- és szoftver termék;
20.
Illatszer, drogéria;
21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
22.
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjárműkenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag;
23.
Háztartási tüzelőanyag;
24.
Palackos gáz;
25.
Óra- és ékszer;
26.
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas
felszerelés, kiegészítők, stb.)
27.
Játékáru;
28.
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék,
ortopéd cipő, mankó,
stb.);
29.
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30.
Virág és kertészeti cikk;
31.
Kedvtelésből tartott állat;
32.
Állateledel, takarmány;
33.
Állatgyógyászati termék;
34.
Szexuális termék;
35.
Fegyver és lőszer;
36.
Pirotechnikai termék;
37.
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg, stb.);
38.
Fotócikk;
39.
Optikai cikk;
40.
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41.
Temetkezési kellék;
42.
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti 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.
Személygépjármű;
48.
Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);
49.
Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –tartozék;
50.
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –tartozék;
51.
Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll, stb.);
52.
Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;
53.
Irodagép, -berendezés, irodabútor;
54.
Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép,
berendezés, hajó, repülőgép, stb.)
55.
Ipari vegyi áru;
56.
Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari
textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakő);
57.
Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
58.
Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy;
59.
Egyéb (jelölje meg).
2.
3.
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