GTIN-8 termékazonosító szám regisztrációs folyamatáról,
számkiadási szabályairól a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.-nél

valamint

Magyarországon a GTIN-8 termékazonosító számokat a GS1 Magyarország központi kiadással biztosítja
Partnerei számára. A globálisan egyedi GTIN-8 azonosító számok kizárólag kereskedelmi termék
azonosítására alkalmazhatóak.

1. A GTIN-8 azonosító szám igénylése
A GTIN-8 termékazonosító számokat a GS1 Magyarország kizárólag aktív GS1 jogviszonnyal rendelkező
Partnereinek biztosítja.
A GTIN-8 termékazonosító szám a „GTIN 8 azonosító szám regisztráció és használati jog igénylés - LSZ
102” Nyilatkozat kitöltésével igényelhető. A kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozat postai úton vagy
elektronikus levélben juttatható vissza a GS1 Magyarország részére.
GS1 Magyarország rögzíti a termékadatokat, és a termékhez hozzárendeli az egyedi azonosító számot.
A Partner, illetve az azonosítandó termék megkülönböztetése és egyedi azonosítása érdekében a
Nyilatkozat legtöbb mezője kötelezően kitöltendő. Bármely kötelezően kitöltendő adat hiányában a
GS1 Magyarország megtagadhatja a GTIN-8 azonosító szám kiadását.
A GTIN-8 termékazonosító szám regisztrációs díjáról a GS1 Magyarország az Általános Üzleti Feltételek
2. számú mellékletében található Díjjegyzék 3.d pontja alapján számlát állít ki. A számla ellenértékének
kiegyenlítését követően a GS1 Magyarország elektronikus úton Igazolásban kiküldi a GTIN-8
termékazonosító számot. Az Igazolás tartalmazza továbbá a GTIN-8 azonosító számhoz rendelet
Licenckódot és a licenckód lejáratának dátumát.
Ezzel egy időben a GS1 Magyarország az általa kiadott GTIN-8 termékazonosító számot, a termék
adatait, illetve a Partner céges adatait közzéteszi a GEPIR nemzetközi elektronikus hálózatában.
A GTIN-8 termékazonosító szám kizárólag azon termék azonosítására alkalmazható, amelyre
igényelték, illetve kizárólag addig az időpontig alkalmazható, ameddig a Partner aktív GS1
jogviszonnyal rendelkezik és a GTIN-8 azonosító szám licenckódja aktív.

2. A GTIN-8 azonosító szám számkiadási szabályai
A GTIN-8 termékazonosító számok képzési szabályai megegyeznek a 13 karakteres GTIN számok
számkiadási szabályaival. Ennek megfelelően minden olyan terméknek, amelyet meg kell
különböztetni egy korábbi terméktől annak árazása, megrendelése vagy számlázása kapcsán, új
azonosító számot kell kapnia. Emellett továbbá új, egyedi GTIN-8 szükséges, amikor a termék bármely
előre meghatározott jellemzőjében olyan eltérés van, ami érinti a kereskedelmi folyamatokat. Így új
GTIN-8 termékazonosító számot kell igényelni termékre, ha például megváltozik:






a termék neve, márkaneve, vagy termékleírása,
a kereskedelmi áru típusa vagy változata
a csomagoláson feltüntetett eladási ár változása,
a kereskedelmi áru nettó mennyisége.

Az azonosító számváltozásának szükségességét leíró esetek és szabályok részleteiért kattintson.

3. A GTIN-8 azonosító szám újbóli kiadása
Egy kereskedelmi árunak kiadott, aktualitásukat veszített GTIN-8 számok nem használhatók fel más
kereskedelmi áru jelölésére korábban, mint az eredeti kereskedelmi áru márkatulajdonos által vevőnek
történő utolsó kiszállításától számított 48 hónap.
Amennyiben a Partner a 48 hónapot követően másik terméket kíván a korábbi GTIN-8 termékazonosító
számmal azonosítani, úgy Partner kérheti a GS1 Magyarországtól annak újbóli kiadását új termékére.
Ebben az esetben az LSZ 102 Nyilatkozat újbóli kitöltése szükséges.

4. A GTIN-8 azonosító szám átadása
A GTIN-8 azonosító szám más vállalkozás részére közvetlenül nem adható át. Amennyiben a termék
azonosítási joga (pl. szétválás, részleges szétválás, vagy a termék feletti jogok megvásárlása kapcsán)
másik vállalkozáshoz kerül át, és az új vállalkozás a régi GTIN-8 azonosítószámot kívánja továbbra is
használni, úgy azt a GS1 Magyarország a Partner részére biztosíthatja a GTIN-8 azonosítószám korábbi
használójának lemondását, valamint az új vállalkozás által kezdeményezett számregisztrációt
követően. Ebben az esetben az LSZ 102 Nyilatkozat újbóli kitöltése szükséges a konkrét GTIN-8
azonosító szám feltüntetésével.

5. A GTIN-8 azonosító szám felmondási szabályai
Amennyiben a Partner a továbbiakban nem tart igényt a GTIN-8 azonosító számra, úgy azt a
„Felmondási nyilatkozat” című nyomtatvány „Nem teljes körű felmondás esetén a felmondással érintett
szolgáltatások megnevezése:” kitöltésével és visszaküldésével felmondhatja. A kitöltött és cégszerűen
aláírt Felmondási nyilatkozat postai vagy elektronikus úton juttatható vissza a GS1 Magyarországnak.
A Partner kizárólag abban az esetben jogosult a GTIN-8 azonosító szám felmondására, amennyiben
megbizonyosodott róla és felelősséggel nyilatkozik, miszerint a termék az ellátási láncban már nem
megtalálható. Ennek hiányában kizárólag a 3. pontban ismertetett 48 hónapos időszakot követően van
lehetősége a GTIN-8 azonosító felmondására.
A GS1 Magyarország bármely eset alapján felmondott GTIN-8 azonosítót időkorlát nélkül jogosult újból
kiadni.
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Megjegyzés
A GTIN-8 azonosító szám regisztráció és használati jog igényléséhez szükséges LSZ 102 Nyilatkozatot
és a Kitöltési útmutatót kérje a GS1 Magyarország Ügyfélszolgálatától!
A regisztráció során felmerülő bármilyen kérdése esetén munkatársaink segítséget nyújtanak.
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