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Kiskunhalas 2014.01.07
Tisztelt Partnerünk!
2014. január 1-től változnak a kenőanyag forgalmazás feltételei.
A 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezése alapján 2014. január 1-től a 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19
93, 2710 19 99, 3403 19 10, 3403 19 91 és 3403 19 99 vámtarifaszám alá tartozó kenőanyagok és kenőolajok jövedéki
engedélykötelessé válnak. (Megjegyzés: a besorolás nem az aktuális „taric” adatbázis, hanem a hatályos jövedéki törvény szerint
megállapított vámtarifa besorolás.)
A törvény alapján bármely kiszerelésű kenőolaj és kenőanyag belföldi nagykereskedelme, export, import, illetve közösségi
kereskedelme 2014. január 1-jétől jövedéki engedélykötelezettség mellett végezhető.
A jövedéki törvényben foglaltak alapján a HARDT OIL KFT. a jövedéki engedélyt megkérte, így mint leendő engedélyes köteles
vevőnyilvántartást vezetni, ezért köteles minden partnerétől nyilatkozatot bekérni, miszerint a partner folytat-e a megvásárolt
kenőanyagokkal nagykereskedelmi tevékenységet vagy sem. (kézzel vagy géppel kérjük kitölteni)
Cégnév:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Székhely Cím:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adószám:………………………………………………………………………………….........................................................................

Telephely cím:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ügyvezető neve, igazolvány száma:..………………………………………………………………………………………..…………….

Nyilatkozó személy neve, beosztása:………………………………………………………………………………………..…………….

Telefon,e-mail cím:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2014. január 1-től csak a nyilatkozatot tett ügyfeleket tudjuk kiszolgálni. Januárban az
első vásárlás előtt nyilatkozni kell mindenkinek. Az a nagykereskedő, akinek nincs még engedélye, de a kérelmet beadta 2013.
december 31-ig, annak igazolni kell, hogy kérte azt.
Kérjük nyilatkozzon az Ön vásárlói jogállásáról, illetve tegyen X-jelet a megfelelő négyzetbe a hozzá tartozó magyarázat szerint.
Nem végfelhasználóként (az első két esetben) a megfelelő engedélyszámot is kérjük feltüntetni:
Jövedéki engedélyes kereskedő (nagykereskedő), jövedéki engedély száma: ______________________
(az átmeneti időszakban az engedélykérelem beadásának napja)
(kérjük csatolt másolati okmánnyal igazolni az engedélykérelem beadását)
Nem jövedéki engedélyes kereskedő (kiskereskedő), működési engedély száma: ___________________
(végfelhasználónak, magánszemélynek értékesítő kiskereskedő,
a helyi önkormányzat által kiadott, a kiskereskedelmi üzlet működési engedélye)
Végfelhasználó
(végfelhasználóként nyilatkozom arról, hogy a kenőolaj terméket nem kereskedelmi céllal vásárolom)
Együttműködését köszönjük.

……………………………………………………….
aláírás
Dátum._________________________________________
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Bankszámlaszám:10300002-10514013-49020019
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