Kereskedelmi tevékenység bejelentése

Ügyleírás:

A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedőnek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követően a
kereskedő megkezdheti tevékenységét.

A bejelentést csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítéás esetében a kereskedő
székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni. A
Szentendrén és Pilisszentlászlón tevékenykedő kereskedők a Balatonszárszói KÖzös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél tehetik ezt meg.

A hatóság a bejelentések, illetve a működési engedélyek alapján nyilvántartásba veszi a kereskedelmi tevékenységeket.

A termékkörök listáját a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A kizárólag az üzletben forgalmazható, működési engedélyhez kötött termékköröket a Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, illetve az engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok:







nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap
kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
vállalkozói igazolvány, kistermelői igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
vásárlók könyve

Ezek a dokumentumok üzemeltető-váltás esetén is is szükségesek.

A bejelentés és a működési engedély módosítása:

A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ide tartozik:










cégnév
székhely
cégjegyzék szám
egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
kistermelő regisztrációs szám
statisztikai számjel
üzlet elnevezésének változása
új termékek felvétele

Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a kereskedő hatóságnak.

A módosítás bejelentése illetékköteles. Az ügyintézéshez szükséges illeték befizetéséhez illetékbélyegre van szükség.

A kereskedelmi tevékenység megszüntetését a kereskedő köteles hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni, amennyiben működési engedéllyel rendelkezik annak
egyidejű visszaadásával.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít.
(Például az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve belentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendeletben foglaltak alól,
de ilyen még a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgyak forgalmazása, erre vonatkozóan megemlítjük a nemesfémtárgyak és termékek
vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanusításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendeletet, stb...)

Ipari tevékenység bejelentése

Ügyleírás:

Az ipari tevékenységek folytatására vonatkozó szabályokat a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) kormányrendelet tartalmazza.

A jogszabály az ipari tevékenységeket két kategóriába sorolja:
- telepengedély-köteles tevékenységek
- bejelentés-köteles tevékenységek.
A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követõen folytatható:
- a R. 1. sz. mellékeltében meghatározott ipari tevékenység és
- a R. 2. sz. mellékletében meghatározott ipari tevékenység, ha




a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelõ
rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerõs és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

A bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetén az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelõzõen a R. mellékletében meghatározott
adattartalmú formanyomtatványon köteles a Polgármesteri Hivatalnak írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A bejelentésen 3000 Ft-ot kell
leróni illetékbélyegben.

A telepengedély-köteles tevékenységek esetében a Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok hozzájárulása esetén adható ki az engedély. A
telepengedély-köteles tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelmet szintén a R. mellékletében meghatározott adattartalmú, ide kattintvaletölthetõ
formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnak.

Szálláshely szolgáltatás bejelentése

Szükséges dokumentumok:








nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat
aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás
helyszínrajz

Az üzemeltetési engedély módosítása:

A kereskedő a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást haladéktalanul köteles bejelenteni. Ide tartozik:









cégnév
székhely
cégjegyzékszám
egyéni vállalkozó nyilvántartási szám
adószám
statisztikai számjel
szálláshely elnevezésének változása

Amennyiben a szálláshely nyitvatartási idejében következik be változás, azt a módosítást megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a szálláshely
üzemeltetője a hatóságnak.
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Az eljárás illetékköteles, az illeték mértée 3000 Ft, mely illetékbélyeggel fizethető meg.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó
31.
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Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti
bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

Jogszabályok:





a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
szóló 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet
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Vásárok, piacok bejelentése

Ügyleírás:

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén rendezett, illetve tartott
vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre
terjed ki.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti,
karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

A kérelemhez mellékelni kell:

- a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási
célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével.
- a terület használatára való jogosultságot igazoló okiratot: (a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a
haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt; bérleti szerződést, albérleti szerződést, stb.)
- a vásár, piac működési rendjét

