LAKOSSÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE A SZALONBAN – TERMÉKEK KÉT SZALONKEZELÉS KÖZÖTT,
OTTHONI HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELADÁSA

Sokan érdeklődtetek a szalonban történő lakossági termékek szabályos értékesítésének
lehetőségeiről, a jogszabályok előírásainak korlátairól, ezért megkérdeztük cégünk könyvelő
adótanácsadó szakemberét, aki az alábbi tájékoztatással szeretné segíteni munkátokat:

„Elsőnek leszögezhetjük, hogy a fodrászat, mint szolgáltatás keretében felhasznált termékek
felhasználása nem számít kereskedelmi tevékenységnek, beépül a szolgáltatásba. A fodrászati
tevékenység kódja a 9602 (TEÁOR kód).
Más a helyzet a szalonban értékesítendő termékekkel, amelyeket a vendégek otthoni használatra
vásárolnának meg. Ez már a 4775 illatszer-kiskereskedelem kód alá tartozik
(http://www.teaorszamok.hu/4775/Illatszer-kiskereskedelem/), tehát nem szolgáltatás, hanem
kereskedelmi tevékenység, mivel nem kapcsolódik szorosan a nyújtott szolgáltatáshoz.
Kérdés, hogy ezen tevékenység engedélyköteles-e. A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 7. § (2). bekezdése alapján a kereskedőnek a
kizárólag üzletben forgalmazható termék (a továbbiakban: üzletköteles termék) forgalmazása esetén
kötelező a működési engedély.
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek körét ugyanezen rendelet 3. melléklete tartalmazza,
amiből kiemelem a minket érdeklőt: a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és
keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az
üzemanyag;
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §. (3) bekezdés c, pontja veszélyes anyagként
említi a kozmetikai termékeket.
Tehát megállapíthatjuk, hogy a fodrász termékek működési engedélyhez kötött termékek. A
működési engedély kiadásában a kereskedelem helye szerint illetékes önkormányzat jár el. A
részleteket a korábban hivatkozott 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről tartalmazza.
Következő fontos kérdés, ami kiskereskedelmi tevékenység esetén felmerül, az online pénztárgép
használata. A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a
nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint
a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 1. számú melléklete
tartalmazza azon tevékenységeket, amelyeknél kötelező a pénztárgép használat, ebben szerepel az
alábbi:
4. a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi tevékenység (korábban írtam, hogy a fodrász
termékek kereskedelmének kódja a 4775, tehát beletartozik ebbe a pontba)

A pénztárgép használatot ki lehet váltani számlázóprogrammal, amennyiben minden értékesítésről
számlát állít ki a kereskedő. Erről előzetesen értesíteni kell a vevőket, illetve a számlán fel kell
tüntetni a vásárlók nevét és címét.
Következő fontos téma, hogy 2021-től az online pénztárgépre kötelezett kereskedőknek kötelező
biztosítani az elektronikus fizetési lehetőséget (legelterjedtebb a bankkártyás fizetési lehetőség). Ezt
a kötelezettséget a 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 5/F. § tartalmazza.
Feltételezem, hogy a vásárlóitok nyugtát adnak ki a szolgáltatásukról, mert ha más tevékenységet
nem végeznek, csak arra kötelezettek. Viszont, ha árusítanak hajápolási termékeket, akkor vagy
pénztárgép használatra vagy számlázóprogram használatra kötelezettek. Ez utóbbi esetén minden
vevőnek számlát kell kiállítani lakcím feltüntetésével.
Ezen felül még POS terminált is be kell vezetni.”
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Tipp: javasoljuk minden kedves Imperity fodrászunknak, hogy a szalonjukban történő lakossági
termékek értékesítésének megkezdése előtt aktuálisan mindig kérdezzék meg könyvelőjüket,
adótanácsadójukat a mindenkori jogszabályok betartása érdekében, hiszen a rendelkezések
időközben módosulhatnak.
Jelen tájékoztatónk 2021. január 06-án készült.

