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Các bạn khách hàng thân mến,
ngày 20. 5. 2019 Quy định của Ủy ban châu Âu về việc giám sát các sản phẩm thuốc lá, hệ thống có tên là
Track & Trace, sẽ bắt đầu có hiệu lực. Quy định này sẽ tác động đến tất cả mắt xích trong dây chuỗi bán
các sản phẩm thuốc lá, từ nhà sản xuất cho đến cửa hàng bán lẻ đầu tiên, tức là cửa hàng đầu tiên trong
dây chuỗi mà người tiêu dùng bình thường có thể mua sản phẩm thuốc lá. Trong đợt đầu tiên từ ngày
20. 5. 2019 qui định này chỉ liên quan đến thuốc lá điếu và thuốc lá sợi.
Tất cả những sản phẩm loại này sản xuất sau ngày 20. 5. 2019 đều phải được nhà sản xuất và nhà nhập
khẩu đánh dấu bằng mã duy nhất. Nghĩa vụ của nhà phân phối bán sỉ là theo dõi sự lưu thông của những
sản phẩm thuốc lá đó và bằng đường điện tử gửi báo cáo về việc bán sản phẩm trước khi sản phẩm được
xuất kho. Người bán lẻ không phải theo dõi việc mua hay bán thuốc lá và ngay cả khi hàng hóa được vận
chuyển giữa các cửa hàng của mình, nếu như trong khuôn khổi vận chuyển không sử dụng hệ thống kho
phân phối/trung tâm.
Nghĩa vụ của người bán lẻ là đăng ký từng cửa hàng bán lẻ. Dựa trên cơ sở việc đăng ký này mỗi cửa hàng
sẽ được nhận một mã số nhận dạng để thông báo cho nhà phân phối sản phẩm thuốc lá của mình. Nếu
không có mã số nhận dạng, sau ngày 20. 5. 2019 sản phẩm mới có mã số sẽ không thể được cung cấp cho
người bán lẻ cuối cùng.
Cơ quan thực hiện việc đăng ký các cơ sở kinh tế tại Cộng hòa Séc là Státní tiskárna cenin – Nhà máy in
tem phiếu quốc gia. Có thể đăng ký qua trang web của Nhà máy in tem phiếu quốc gia khoảng từ giữa
tháng 4. 2019. Có thể truy cập thông tin chi tiết về việc đăng ký tại trang web
https://stc.cz/produkty/track-trace/
Công ty GGT CZ, a.s. có thể đăng ký hộ cho những khách hàng của mình. Điều kiện cho việc đăng ký là cấp
phép đồng ý để đăng ký thay, cung cấp dữ liệu nhận dạng và địa chỉ email dùng để xác nhận việc đăng ký.
Chừng nào có thông tin chính xác về việc cấp giấy phép, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
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