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Ertesftem, hogy a NAV Kelet-budapesti Vlim-es Pdnzrigy ori Igazgatos6g6hoz benyujtott, 6sonnan az illet'kes eljar6s lefolytat6sa cdlj6b6l a NAV Eizak-budalesti Vdm- 6s p6nztigyori
Igazgatosdgilhoz 6ttett, dohanyzast helyettesito term6kek gyfrtis1ra, forgalmazftsira
vonatkoz6 Sll6sfoglal6s ir6nti k6relmdvel kapcsolatban az alfhbi tij-ekonafttstadom.

A jdveddki ador6l ds a joved6ki termdkek forgalmazfusinak kril6n6s szabiilyair6l sz6l6 2003.dvi CXXVI. torvdny (tov6bbiakban: jdveddki tdrv6ny) 96. g-a hat1rozza meg adohrinyg y itrtmdnyo k fo g al mrit.

A jdveddki torvdny 96. $ (1) bekezdds f) ponda hataro zza mega finomra v6gott fogyaszt6si
dohany fogalmiit, miszerint a finomra vagott fogyasztrisi dohany olyan, tov6bbi iparifeldolgoz6s ndlkiil doh6nyzdsra alkalmas kdsz dohdliyv d,gat, amelyben a doh 1nyrcszecskdk
tomegdnek tobb mint 25 szinaldka kisebb, mint 1,s miili-Bt., szdleisdgrire v6gott.
Ugyanezen szakasz (1) bekezdds g) ponda kimondja, hogy azf)pont alii nem tartoz6,tovrlbbi
ipari feldolgoz6s ndlktil d,ohdnyi6sra alkalmai kd; doh6nyv itgat egy6b fogyaszt6si
doh6nynak minostil.
Tov6bb6 a jdveddki tdrvdny 96. $ (3) bekezddse tdbbek kozcitt meghat6 rozza,hogy az olyantermdket, amely_ teljesen vagy r6szben doh6nyt6l eltdro anyagot ii tartalm az, de egy6bkdnt
megfelel a fen-t hivatkozott (1) bekezd6r 0 ponddban foglalt kritdriumoknak, finomra v6gott
fogyaszt6si dohanynak, amely megfelel az (tl blkezder g) pontj6ban fbglalt kritdriumoknak,
egydb fogyasztdsi doh6nynak kell tekinteni.

Eloz6ekre, valamint a benyrijtott okmdnyokra, tov6bb6 a NAV Szakdrto j Intezetenek 4062-
512071' szdmu tdjekoztatishra (TARIC besorol6sa) figyelemmel meg6llapitast nyert, hogy az
Extralite Kft. 6ltal gyirtanl valamint forgalmaznl kfv6nt, a leretem tingyitt kepezo
dohinyzdst helyettesitd termdkek nem felelnek meg a jdveddki torvdnyben meghatii rozort
dohdnvqyfrtmhny kritdriumainak, igy az,ok b"szeriesdre, gyirttsfua, forgalma z,itsfra
vonatkoz o an aj oveddk i t6rv6ny rendelkezd st nem tartalmaz.



Felhfvom figyelmdt, hogy a jogalkotrlsr6l szolo 2010.6vi cxxx. torveny drtelmdbenti$ekortatdsban foglaltak bir6s6g uugy mils hat6s6g elott kotelez6 er6vel nem birnak.
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